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Wprowadzenie

Problematyka, wokół której koncentruje się niniejszy 
artykuł, nie dotyczy bezpośrednio trwającego od dziesię-
cioleci na obszarze tzw. Ziemi Świętej konfliktu, czy raczej 
serii konfliktów izraelsko-arabskich, ale ich roli w kształ-
towaniu przestrzeni i układu urbanistycznego współcze-
snego kompleksu miejskiego, jakim jest Tel Awiw-Jaffa 
[1]. Mimo że dziś nazwa ta w zasadzie występuje równo-
legle z samym określeniem Tel Awiw, zaś Jaffa jest utoż-
samiana z jego dzielnicą, to jednak przez kilka dekad stan 
ten był daleki od jednoznaczności.

Od momentu założenia w 1909 r. skromnego osiedla 
żydowskich osadników zmieniała się gwałtownie nie tyl-
ko architektura Tel Awiwu. Rysujące się różnice etniczne, 
kulturowe i religijne mieszkańców osad i miast, takich jak 
Jaffa czy powstały na północ od niej Tel Awiw, wpłynęły 
nie tylko na formy krajobrazu i styl architektury dominu-
jącej w owych ośrodkach, ale także stały się elementem 
generującym istotne zmiany kulturowe i ekonomiczne 
odczuwalne do dziś. 

Sam Tel Awiw jest znany w świecie architektury głów-
nie ze swego modernistycznego układu urbanistycznego 
i około 4000 budynków w stylach: Bauhaus i międzynaro-
dowym, które wspólnie tworzą tzw. Białe Miasto  (uznane 
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Introduction

The issues that this article focuses upon do not directly 
concern the so-called “The Holy Land Conflict”, or rath-
er a series of Israeli-Arab conflicts, but their role in shap-
ing the space and urban layout of the contemporary urban 
complex, which is Tel Aviv-Yafo Municipality [1]. Al-
though today the name is basically used in parallel with the 
term Tel Aviv itself, and Jaffa is equated with its district, 
for several decades this state was far from unambiguous.

Since the establishment of a modest settlement of Jew-
ish settlers in 1909, not only has the architecture of Tel 
Aviv changed rapidly, but so too have the ethnic, cultural 
and religious differences, settlements and cities’ inhabit-
ants. Jaffa or Tel Aviv established to the north, have influ-
enced the forms of landscape and the style of architecture 
dominating these centres, while generating significant 
cultural and economic changes that are felt even today.

Tel Aviv itself is known in the world of architecture 
mainly for its modernist urban layout and about 4,000 
buildings in the Bauhaus and international styles, which 
together form the so-called White City (recognised by 
UNESCO as a unique example of cultural heritage). The 
city was extensively expanded from the 1930s to the 1950s 
and now contains wonderful examples of other complex 
designs by prominent European architects and town plan-
ners. Neighbouring Jaffa is an ancient city centre (Joppa) 
established at the port, to which, for example, the biblical 
King Solomon imported cedars from Lebanon for the con-
struction of the temple in Jerusalem (Fig. 1). There has 
been a settlement continuously on this site dating from the 
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przez UNESCO za unikatowy przykład dziedzictwa kultu-
rowego). Miasto to było ofensywnie rozbudowywane od 
lat 30. do 50. XX w. i zawiera obecnie w swej substancji 
wspaniałe przykłady i innych zespołów zaprojektowanych 
przez wybitnych europejskich architektów i urbanistów. 
Sąsiednia Jaffa to funkcjonujący już w starożytności (jako 
Joppa) ośrodek miejski powstały przy porcie, do które-
go np. biblijny król Salomon sprowadzał z Libanu cedry 
potrzebne do budowy świątyni jerozolimskiej (il. 1). Cią-
głość osadnicza datowana od epoki brązu mocno wpłynęła 
na obecny układ tego miasta. Zwłaszcza okresy późniejsze 
– mamelucki i osmański – uformowały charakterystycz-
ny styl zabudowy kreowanej przez ludność arabską. Na 
początku lat 70. XIX w. było to wciąż niewielkie, liczące 
około 5000 mieszkańców, otoczone murami miasto, któ-
re służyło jako główny port utworzonego w 1872 r., pod 
panowaniem Imperium Osmańskiego, sandżaku Jerozoli-
my. Pojedyncza brama w murach łączyła największy bazar 
i meczet miasta z głównymi drogami prowadzącymi do 
innych ośrodków regionu – Jerozolimy, Nablusu i Gazy.

Niemniej jednak to późniejsze wydarzenia miały naj-
bardziej znaczący wpływ na losy tego miasta. Rok 1879 
był punktem zwrotnym, wówczas bowiem rozpoczęła się 
rozbiórka rozpadających się murów miasta, zaniedbywa-
nych przez dziesięciolecia. Natychmiastowym rezultatem 
tego procesu było utworzenie i szybkie rozprzestrzenienie 
się nowych stref osadniczych – dzielnic Ajami i Jebalya 
na południu, Manshiyya na północnym wschodzie oraz 
al-Nuzha na wschodzie.

Z punktu widzenia niniejszego artykułu to właśnie 
osiedle Manshiyya stanowi najistotniejszy element. Zo-
stało ono założone nad brzegiem morza i stało się jedną 
z największych arabskich dzielnic w „nowej” Jaffie. Oko-
ło dekady później (w latach 90. XIX w.) szybka ekspan-
sja urbanistyczna na północ od starego miasta, w obsza-
rze wydm nadmorskich, stworzyła warunki do powstania 
tam centrum targowego i mieszkaniowego (il. 2). Rozwój 
tego osiedla miał też wówczas charakter ewidentnie spon-
taniczny, napędzany prywatnymi inicjatywami. Mimo 
że tego rodzaju ekspansja Jaffy nie była ograniczona do 
północnej części, to właśnie Manshiyya była bardziej zur-
banizowana (z natury swej nowoczesności i otwartości) 
niż wyraźnie „wiejska” południowa część Jaffy, opierająca  

Il. 1. Zdjęcie stereoskopowe Jaffy 
wykonane w 1897 r.  
(zbiory autora)

Fig. 1. A stereoscopic photo of 
Jaffa taken in 1897  
(author’s collection)

Bronze Age that has strongly influenced the present layout 
of the city, especially the later periods – Mamluk and Ot-
toman – which formed a characteristic style of buildings 
created by the Arab population. In the early 1870’s it was 
still a small walled city of about 5,000 inhabitants that 
served as the main port of the Sandjak Jerusalem estab-
lished in 1872 under the Ottoman Empire. A single gate in 
the walls connected the city’s largest bazaar and mosque 
to the main routes leading to other centres of the region 
– Jerusalem, Nablus and Gaza.

Nevertheless, there were subsequent events that had the  
most significant impact on the fate of this city. The year 
1879 was a turning point, as it was then that the demoli-
tion of the crumbling city walls, which had been neglected 
for decades, began. The immediate result of this process 
was the creation and rapid spread of new settlement zones 
– the districts of Aiami and Jebalya to the south, Man-
shiyya to the northeast, and al-Nuzha to the east.

This article focuses on the Manshiyya estate, as the 
most important aspect. It was founded on the seashore 
and has become one of the largest Arab neighbourhoods 
in the “new” Jaffa. About a decade later (in the 1890s), the 
rapid urban expansion north of the old town, in the area of 
coastal dunes, created the conditions for the construction 
of a trade and housing centre (Fig. 2). The development 
of this estate was clearly spontaneous, driven by private 
initiatives. Although this type of expansion of Jaffa was 
not limited to the northern part, it was Manshiyya that was 
more urbanized (by its modernity and openness in nature) 
than the distinctly “rural” southern part of Jaffa that was 
fundamentally still based on the medieval medina. These 
differences in character between the northern and south-
ern extensions of Jaffa were accentuated after the opening, 
in 1892, of the first railway station, located in the northern 
part of the city.

In connection with the aforementioned development of 
Jaffa as an urban centre and the influx of Jews into the 
Sandjak of Jerusalem, the ethnic makeup of the inhabit-
ants began to change in the city. Haim Shemerling was the 
first Jew to buy land from Arab owners and build a house 
in Manshiyya, close to the sea (even before the formal 
foundation of solely Jewish neighbourhoods in Jaffa). 
Another was his friend, who built his house in the same 
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Il. 2. Zdjęcie stereoskopowe 
targu w dzielnicy Manshiyya 

wykonane w 1898 r.  
(zbiory autora)

Fig. 2. A stereoscopic photo of 
the market in Manshiyya District 

taken in 1898  
(author’s collection)

się w zasadzie jeszcze na średniowiecznej medynie. Te 
różnice w charakterze między północnymi i południowy-
mi przedłużeniami Jaffy zostały jeszcze wzmocnione po 
otwarciu w 1892 r. pierwszego dworca kolejowego, zlo-
kalizowanego właśnie w północnej części miasta.

W związku ze wspomnianym rozwojem Jaffy jako 
ośrodka miejskiego i napływem Żydów do sandżaku Je-
rozolimy w mieście w widoczny sposób zaczęła zmieniać 
się struktura etniczna mieszkańców. Pierwszym Żydem, 
który kupił od arabskich właścicieli ziemię i zbudował 
dom w Manshiyya, blisko morza (jeszcze przed formal-
nym założeniem czysto żydowskich dzielnic Jaffy) był 
Haim Shemerling. Kolejnym był jego przyjaciel, który 
w tej samej okolicy postawił własny dom. Wznieśli oni 
także z czasem małą synagogę i łaźnię rytualną (mykwę), 
aby zaspokoić potrzeby religijne obu rodzin. Doprowadzi-
ło to do sytuacji, w której kolejni Żydzi chętnie wybierali 
tę okolicę jako miejsce do osiedlenia. Powstawały więc 
następne budynki, a gorzej sytuowane rodziny żydowskie, 
których nie było stać na zakup gruntów pod budowę, wy-
najmowały istniejące już domy od arabskich właścicieli. 
Tym samym w ciągu około 50 lat powstał w Manshiyya nie 
do końca sformalizowany pod względem podziału etnicz-
nego układ przestrzenny z połączenia jedno- i dwukon-
dygnacyjnych budynków, rozciągający się wzdłuż brze- 
gu Morza Śródziemnego. Według raportu lokalnej policji 
z roku 1944 populacja tej mieszanej pod względem et-
nicznym dzielnicy liczyła około 12 000 Arabów i około 
1000 Żydów [2]. Identyfikacja religijna mieszkańców nie 
była jednak determinująca – w początkowym okresie jej 
znaczenie było zależne od istotnych w danym momencie 
czynników ekonomicznych, a nie społeczno-politycznych.

Szybko się to jednak zmieniło w związku z napływem 
kolejnych Żydów do sandżaku Jerozolimy. Ruch syjoni-
styczny (bez względu na swe skomplikowane podziały) 
w miarę swojego rozwoju i zwiększającej się liczby przy-
bywających do osmańskiego sandżaku Żydów zaczął bu-
dzić lęk, a nawet wrogość miejscowej ludności arabskiej 
obawiającej się o naruszenie ich dominacji ekonomicznej1. 

1 Osadnictwo żydowskie w sandżaku Jerozolimy nie funkcjonowa-
ło w układzie nielegalnego przejmowania ziemi. Jest to mit polityczny. 

neighbourhood. In time, they also built a small synagogue 
and a ritual bathhouse (mikvah) to meet the religious 
needs of both families. This led to a situation in which 
other Jews willingly chose this area as a place to settle. 
Thus, more buildings were built, and less well-off Jewish 
families who could not afford to buy land for construc-
tion rented the existing houses from Arab owners. Thus, 
in about 50 years, in Manshiyya, a spatial arrangement 
was created, albeit not fully shaped in terms of ethnicity, 
consisting of a combination of one- and two-storey build-
ings, stretching along the coast of the Mediterranean Sea. 
According to a 1944 local police report, the population of 
this ethnically mixed neighbourhood was approximately 
12,000 Arabs and approximately 1,000 Jews [2]. Howev-
er, the religious identification of the inhabitants was not 
decisive – initially, this was due to the economic and not 
the socio-political factors of the time.

However, this quickly changed due to the influx of 
more Jews to the Sandjak of Jerusalem. As the Zionist 
movement (regardless of its complicated divisions) de-
veloped and the number of Jews arriving in the Ottoman 
Sandjak increased, it began to arouse fear and even hos-
tility among the local Arab population, fearing a violation 
of their economic domination1. The first attacks on Jews, 
however, did not begin until 1908 and continued in the 
following years although they did not change the constant 
settlement process of Jews in the Jaffa region. The first 
purely Jewish settlements surrounding the Manshiyya dis-
trict – Neve Tzedek and Neve Shalom – were established 
in 1885 and 1890 respectively. The creation of these two 
estates encouraged more Jews to continue purchasing land 

1 The Jewish settlement in the Sandjak of Jerusalem did not func-
tion in the context of illegal land seizure. It is a political myth. The 
settlers bought land for their homes or agricultural land legally by way 
of purchase, and while the first Jewish settlers were received enthusias-
tically by the Arab population they were sold the worst lands, but the 
situation changed significantly over time. It turned out that massively 
emerging and efficiently operating settlements – especially agricultural 
ones – were a serious problem for Arabs. Thus, the key to the emerg-
ing conflict turned out to be economic. The high functionality of Jewish 
agricultural production, achieved through the combination of collective 
efforts and modern cultivation technologies, became the basis of the hos-
tility of the Arab population towards Jews. 
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Pierwsze ataki na Żydów rozpoczęły się jednak dopiero 
w roku 1908 i były kontynuowane w latach następnych.

Nie zmieniło to jednak stałego rozwoju procesu osadni-
czego Żydów w rejonie Jaffy. Pierwsze czysto żydowskie 
osiedla otaczające dzielnicę Manshiyya – Neve Tzedek 
i Neve Shalom – powstały w 1885 i 1890 r. Utworzenie 
tych dwóch osiedli zachęciło kolejnych Żydów do dalsze-
go zakupu ziemi w pobliżu. W latach 1896–1906 powsta-
ły osady Yefe Nof, Ahva, Mahane Yehuda, Mahane Yosef, 
Ohel Moshe i Kerem HaTeimanim.

Ostatnia z nich – Tel Awiw – została założona kilka lat 
później, w 1909 r. Warte podkreślenia jest to, iż w zasa-
dzie te oddzielone od Jaffy dzielnice nie rozwijały się ani 
nie nawiązywały przestrzennie do istniejących już osiedli 
Neve Tzedek i Neve Shalom (jak się powszechnie uwa-
ża), ale powstawały z dala od morza, wokół mieszanej 
etnicznie dzielnicy Manshiyya [3].

Nowe miasto

W przeciwieństwie do swoich poprzedników fundacja 
budująca w Tel Awiwie była silnie związana z czymś, co 
można obecnie określić jako „Hebrajski projekt kulturalny” 
i w ocenach ówczesnych działaczy syjonistycznych jego 
realizacja w osmańskim sandżaku Jerozolimy, a zwłasz-
cza tworzenie w jego ramach nowych form osadnictwa 
wspierało metafizyczną transformację narodu żydowskiego 
w autonomiczny współczesny naród. Zdaniem liderów ru-
chu było to ze wszech miar uzasadnione ideologicznie [4]. 
Tym samym Tel Awiw stał się odseparowaną i tworzoną 
w sposób planowy nowoczesną oraz gruntownie przemy-
ślaną strukturą, wyłaniającą się z doświadczeń wspomnia-
nych wcześniej osiedli o charakterze enklaw czy kolonii.

W świetle badań z zakresu nauk humanistycznych 
i społecznych miasta kolonialne to te, które od swych 
początków zostały zbudowane dla przybywającej ludno-
ści. W tym wypadku Tel Awiw stanowić może przykład 
wręcz podręcznikowy. Odpowiadający modelowi „sepa-
racji” układ Tel Awiwu w samych swych założeniach dą-
żył do ustanowienia w realiach bliskowschodnich czysto 
i na wskroś europejskiej kulturowo przestrzeni miejskiej, 
która byłaby jak najbardziej odmienna od lokalnych archa-
icznych wzorców. Niemniej jednak, chcąc ostrożnie zrekon-
struować rzeczywistość historyczną w oparciu o ograniczo-
ne dostępne badania, można stwierdzić, że o ile do pewnego 
momentu osmańska Jaffa była miastem mieszanym pod 
względem etnicznym i religijnym, zaś Żydzi stanowi-
li nieznaczną, ale rosnącą mniejszość populacji miasta, 
o tyle budowa wspomnianych żydowskich dzielnic na 
północ od Jaffy (od 1887) wydaje się bardziej związana 

Osadnicy ziemię pod swe domostwa lub tereny rolne nabywali legalnie 
na drodze kupna i o ile pierwsi osadnicy żydowscy byli przyjmowani 
przez ludność arabską wręcz entuzjastycznie – sprzedawano im bo-
wiem najgorsze ziemie, o tyle z czasem sytuacja uległa poważnej zmia-
nie. Okazało się bowiem, iż masowo powstające i sprawnie działające 
osiedla – zwłaszcza rolne – stanowiły poważny problem dla Arabów. 
Kluczem rodzącego się konfliktu okazała się więc ekonomia. Uzyskana 
w wyniku połączenia kolektywnych wysiłków i nowoczesnych techno-
logii uprawy wysoka funkcjonalność żydowskiej produkcji rolnej stała 
się podstawą wrogości ludności arabskiej w stosunku do Żydów.

nearby. In the years 1896–1906 the settlements of Yefe 
Nof, Ahva, Mahane Yehuda, Mahane Yosef, Ohel Moshe 
and Kerem HaTeimanim were established.

The last of them – Tel Aviv – was established a few 
years later, in 1909. It is worth emphasizing that these dis-
tricts separated from Jaffa did not develop or refer spatial-
ly to the already existing Neve Tzedek and Neve Shalom 
estates (as is commonly believed), but originated far from 
the sea, around the ethnically mixed Manshiyya district [3].

New Town

Contrary to its predecessors, the erecting foundation 
in Tel Aviv, was strongly associated with what can now 
be described as a “Hebrew cultural project” and, in the 
opinion of the then Zionist activists, its implementation 
in the Ottoman Sandjak of Jerusalem, and especially the 
creation of new forms of settlement within it, supported 
the metaphysical transformation of the Jewish people into 
an autonomous modern nation. According to the leaders 
of the movement, it was ideologically justified [4]. Thus, 
Tel Aviv has become a separate and planned modern and 
thoroughly thought-out structure, emerging from the ex-
periences of the aforementioned enclave or colony estates.

In the light of research in the field of humanities and 
social sciences, colonial cities are those that were built 
from the very beginning for an incoming population and 
in this regard Tel Aviv is a textbook example. The Tel Aviv 
system corresponds to the model of “separation”, aimed at 
establishing a purely and culturally European urban space 
that would be as different as possible from local archaic 
patterns in the Middle East. Nevertheless, in order to care-
fully reconstruct a historical reality based on the limited 
available research, it can be concluded that while Otto-
man Jaffa was an ethnically and religiously mixed city, 
and the Jews constituted a small but growing minority 
of the city’s population, the construction of these Jewish 
neighbourhoods north of Jaffa (since 1887), seem more 
related to the phenomenon of the spontaneous emergence 
of new traditional and religious Jewish neighbourhoods 
outside the Old City of Jerusalem than to the shift towards 
an independent Jewish space separate from the Arab-dom-
inated Jaffa. After the dramatic events of 1908, this ap-
proach changed.

This reshape was expressed in the establishment of 
Ahuzat Bayit in 1909, the first settlement of the future Tel 
Aviv. Thus, under the permits of the Ottoman authorities, 
and then (since 1917) the British administration, created 
in place of the Sandjak Jerusalem of the British Mandate 
for Palestine, Jews not only continued to live in Jaffa (and 
in settlements established within the city limits), but also 
created a separate centre outside them. The crystallisation 
of the vision of the complete separation of Tel Aviv and 
not treating it as a district of Jaffa took place in the first ten 
years after the British conquest of Ottoman Palestine and 
turned the system into a highly polarized one. Until then, 
Jewish Tel Aviv was, in formal and administrative terms, 
an integral part of the ethnically Arab Jaffa. Soon after 
the establishment of a civil administration in the British 
Mandate for Palestine (1920), the British granted Jews 
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z fenomenem spontanicznego powstawania np. nowych 
tradycyjnych i religijnych żydowskich dzielnic poza Sta-
rym Miastem w Jerozolimie niż ze zmianą w kierunku 
stworzenia niezależnej żydowskiej przestrzeni, oddziel-
nej od zdominowanej przez ludność arabską Jaffy. Po dra-
matycznych wydarzeniach z 1908 r. podejście to uległo 
zmianie.

Wyrazem tego było powstanie w roku 1909 Ahuzat 
Bayit, pierwszej osady przyszłego Tel Awiwu. Tym sa-
mym na mocy zezwoleń władz osmańskich, a następnie 
(od 1917) administracji brytyjskiej utworzonego w miej-
sce sandżaku Jerozolimy Mandatu Palestyny, Żydzi nie 
tylko nadal mieszkali w Jaffie (oraz w osiedlach utwo-
rzonych w granicach tego miasta), ale i stworzyli osobny 
ośrodek poza nimi. Krystalizacja wizji pełnej separacji Tel 
Awiwu i nietraktowania go jako dzielnicy Jaffy nastąpiła 
w ciągu pierwszych dziesięciu lat po podboju przez Wiel-
ką Brytanię osmańskiej Palestyny i zmieniała układ na już 
bardzo silnie spolaryzowany. Do tego momentu bowiem 
żydowski Tel Awiw był pod względem formalnoprawnym 
i administracyjnym integralną częścią arabskiej etnicznie 
Jaffy. Wkrótce też po ustanowieniu administracji cywilnej 
w Mandacie Palestyny (1920) Brytyjczycy przyznali Ży-
dom autonomiczną gminę Tel Awiw jako „okręg miejski” 
(1921) [5] (il. 3).

Nieustający napływ Żydów do Mandatu Palestyny za-
ogniał jeszcze bardziej napiętą już sytuację. Zauważono 
też, że wprawdzie przed rokiem 1914 osadnictwo żydow-
skie w tym rejonie nie było oszałamiające pod względem 
ilościowym, to jednak zaczęło powodować istotne pro-
blemy2. W maju 1921 r., a następnie w sierpniu 1929 r. 
doszło do ataków na ludność żydowską. Zmusiło to wła-
dze brytyjskie do zastosowania nadzwyczajnych środków 
represyjnych wprowadzonych na mocy specjalnej „Usta-
wy obronnej” z 1931 r. [6]. Rozruchy, do jakich doszło 
w Nablusie, Jaffie, Jerozolimie, Hajfie i innych miastach, 
spowodowały, że dla ich wyciszenia Brytyjczycy zgodzili 
się na drastyczne zmniejszenie tzw. pojemności absorp-
cyjnej3 na rok 1934. W rezultacie spowodowało to sytu-
ację, w której podział przestrzeni miejskiej według definicji 
etnicznych stał się absolutnie widoczny – miało to miejsce 
zarówno w Jaffie, jak i w Tel Awiwie. Części północnej Jaf-
fy, które znalazły już wówczas pod zwierzchnością admi-
nistracyjną Tel Awiwu, były uważane za terytoria żydow-
skie, podczas gdy obszary po stronie południowej, przy 
granicy historycznej Jaffy, były postrzegane jako arabskie.

W tym samym roku Tel Awiw otrzymał jednak status 
„wspólnoty komunalnej”, co oznaczało już całkowite 
prawne i administracyjne oddzielenie od Jaffy. Uznając, iż 
wspomniane działania władz nie odnosiły skutku, Arabo-
wie w roku 1935 zażądali wydania zgody na utworzenie 
przez nich autonomicznego zarządu dla całego terytorium 
oraz wprowadzenia całkowitego zakazu osiedlania się 

2 W założonym w 1884 r. Neve Shalom znajdowało się 177 do-
mów; w Neve Tzedek (zał. w 1886) 106 domów.

3 Pojemność absorpcyjna (absorptive	 capacity) – terminem tym 
oznaczano możliwość wchłonięcia przez gospodarkę Mandatu Palesty-
ny imigrantów żydowskich, będącą podstawą obliczania kwot imigra-
cyjnych na każdy rok.

the autonomous community of Tel Aviv as a “township” 
(1921) [5] (Fig. 3).

The continued influx of Jews into the British Mandate 
for Palestine exacerbated this already tense situation. It 
was also noticed that although before 1914 the Jewish set-
tlement in this area was not stunning in terms of quanti-
ty, it started to cause significant problems2. In May 1921, 
and then in August 1929, there were attacks on the Jewish 
population. This forced the British authorities to apply ex-
traordinary repressive measures introduced under the spe-
cial “Defence Act” of 1931 [6]. The riots that took place in 
Nablus, Jaffa, Jerusalem, Haifa and other cities meant that 
in order to silence them, the British agreed to drastically 
reduce the so-called absorptive capacity for 19343. This 
situation resulted in a scenario where the division of urban 
space according to ethnic definitions became absolutely 
visible – both in Jaffa and Tel Aviv. The parts of northern 
Jaffa that were already under the administrative control 
of Tel Aviv at that time were considered Jewish territo-
ries, while the southern side of Jaffa’s historic border was 
viewed as Arabian.

In the same year, however, Tel Aviv received the status 
of a “communal community”, which already meant com-
plete legal and administrative separation from Jaffa. Rec-
ognizing that the above-mentioned actions by the author-
ities had been unsuccessful, the Arabs in 1935 demanded 
permission to establish an autonomous government for the 
entire territory and to introduce a total ban on Jewish set-
tlement and land acquisition. This only made the conflict 
worse. Tel Aviv, which began as part of Jaffa, developed 
as a separate city centre after these events. The policy of 
the British authorities was not without significance. While 

2 Founded in 1884, Neve Shalom had 177 houses; in Neve Tzedek 
(founded in 1886) there were 106 houses.

3 Absorptive capacity – this term was used to describe the abili-
ty of the economy to absorb the British Mandate for Palestine Jewish 
immigrants, which is the basis for calculating immigration quotas for 
each year. 

Il. 3. Pocztówka ukazująca widok alei Herzla w Tel Awiwie w roku 1926 
(zbiory autora)

Fig. 3. Postcard showing the view of Herzl Avenue in Tel Aviv in 1926 
(author’s collection)
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ludności żydowskiej oraz nabywania przez nią ziem. To 
jedynie pogłębiło konflikt.

Tel Awiw, który rozpoczął swoje istnienie jako część 
Jaffy, po wspomnianych wydarzeniach rozwijał się już 
jako oddzielne centrum miejskie. Nie bez znaczenia po-
zostawała polityka władz brytyjskich. Podczas gdy wcze-
śniej władze osmańskie zdecydowanie nalegały, aby Tel 
Awiw był podporządkowany administracyjnie i prawnie 
Jaffie, Brytyjczykom – najwyraźniej zgodnie z ich wizją 
kontroli Mandatu Palestyny – zależało, by stał się prawnie 
i administracyjnie niezależnym od Jaffy bytem. Również 
pod względem symbolicznym [7].

Także z ekonomicznego punktu widzenia Tel Awiw two-
rzył niezależny układ – syjonistyczne kolonie rolne rozloko-
wane na północ i wschód od miasta stały się jego zapleczem. 
Konsolidowały dynamiczne relacje z mono et nicznymi pe - 
ryferiami. Miało to poważne skutki – choć początkowo  
Tel Awiw był postrzegany przez jego mie szkańców jako 
„sąsiedztwo” lub „kolonia” Jaffy [5], to zaledwie pięć 
lat później był już określany jako „miasto”4. Zmiana ter -
minologii nie tylko odzwierciedlała wzrost demo gra  ficz ny, 
ale także była odpowiedzią na konsolidację no wych osie-
dli żydowskich powstałych w okolicy (po 1909 r.), które  
połączyły się i stały się integralną częścią układu urba   nis - 
tycznego miasta. Należały do nich Nahalat Bin ya min, Hevra 
Hadasha (dziś skoncentrowana wzdłuż alei gen. Ed  mun- 
da Allenby’ego) oraz dzielnica zbudowana przez Anglo 
Pa  lestine Company dla swoich pracowników [7]. Każdy 
też aspekt planowania był całkowicie oparty na modelach 
i koncepcjach zachodnioeuropejskich, a waż  ną częścią tej 
wizji, wielokrotnie podkreślaną przez założycieli oraz przy-
szłych przywódców i mieszkańców miasta, było „no wo-
czesne miasto” – czyste, ze świeżym po  wietrzem, bieżącą 
wodą i kanalizacją obejmującą wszystkie budynki5 [8].

Wspomniane zmiany (z 1921 r.) spowodowały aneksję 
administracyjną wielu mniejszych żydowskich dzielnic, 
które połączyły się z silniejszym centrum. Proces ten jed-
nak nie był ani łatwy, ani harmonijny – większość star-
szych osiedli, takich jak leżące obok przywoływanej mie-
szanej dzielnicy Manshiyya Neve Tzedek, Neve Shalom 
oraz bardziej odległe Kerem HaTemanim, były w dużej 
mierze zaludnione przez Żydów sefardyjskich, którzy byli 
przeciwni tego rodzaju fuzji i sprzeciwiali się połączeniu 
przez ponad dwa lata, nawet na drodze sporów sądowych. 
Wydaje się, że tego rodzaju kontrowersje dotyczyły nie 
tyle różnic mentalnych i kulturowych charakterystycznych 
dla różnych grup osadników żydowskich, ile kwestii praw 
własności, podatków i zachowania religijnego stylu życia 
mieszkańców tych dzielnic (il. 4). Z kolei na poziomie 
ogólnym Tel Awiw chciał objąć starą żydowską dzielnicę 
Jaffy swoją europejską, nacjonalistyczną i świecką domi-
nacją – nawet burmistrz Tel Awiwu Meir Dizengoff opisy-
wał to w kontekście zderzenia „europejskiego” stylu życia 
z „pasywnym” orientem [7]. I co interesujące – było to w za-
sadzie zbieżne z wizją brytyjskich władz mandatowych.

4 Już w 1914 r. w granicach administracyjnych Tel Awiwu znajdo-
wały się 2034 budynki.

5 Ewidentny przy tym wpływ mieli Żydzi emigrujący z niemiec-
kiego kręgu kulturowego [8].

the Ottoman authorities had previously strongly insisted 
that Tel Aviv be administratively and legally subordinate 
to Jaffa, the British – apparently in line with their vision of 
controlling the British Mandate for Palestine – wanted it 
to become legally and administratively independent from 
Jaffa. Also in symbolic terms [7].

Also from the economic point of view, Tel Aviv creat-
ed an independent system – the Zionist agricultural col-
onies located to the north and east of the city became its 
hinterland. They consolidated dynamic relations with the 
mono-ethnic peripheries. This had serious consequences 
– although Tel Aviv was initially perceived by its inhabit-
ants as a “neighbourhood” or “colony” of Jaffa [5], only 
five years later it was already referred to as a “city”4. The 
change of terminology not only reflected the demograph-
ic growth, but was also a response to the consolidation 
of new Jewish settlements established in the area (after 
1909), which merged and became an integral part of the 
city’s urban layout. These included Nahalat Binyamin, 
Hevra Hadasha (today concentrated along Gen. Edmund 
Allenby Avenue) and a neighbourhood built by the Anglo 
Palestine Company for its employees. [7] Also, every as-
pect of planning was completely based on Western Euro-
pean models and concepts, and an important part of this 
vision, repeatedly emphasized by the founders and future 
leaders and residents of the city, was the “modern city” 
– clean, with fresh air, running water and sewerage cover-
ing all buildings [8]5.

The aforementioned changes (from 1921) resulted in 
the administrative annexation of many smaller Jewish 
quarters, which merged with a stronger centre. The pro-
cess was neither easy nor harmonious, however – most 
of the older settlements, such as the adjacent Manshiyya 
mixed neighbourhood Neve Tzedek, Neve Shalom, and 
the more distant Kerem HaTemanim, were largely popu-
lated by Sephardic Jews who opposed this kind of merg-
er and they opposed the merger for more than two years, 
even through litigation. It seems that such controversies 
concerned not so much the mental and cultural differenc-
es characteristic of various groups of Jewish settlers, but 
the issues of property rights, taxes and the maintenance of 
the religious lifestyle of the inhabitants of these districts 
(Fig. 4). On a general level, Tel Aviv wanted to take over 
the old Jewish district of Jaffa with its European, national-
ist and secular domination – even Tel Aviv’s mayor Meir 
Dizengoff described it in the context of the clash between 
the “European” lifestyle and the “passive” orient [7]. 
What is interesting is that this was basically in line with 
the vision of the British Mandate for Palestine.

Eventually, most of Jaffa’s new neighbourhoods merged 
with thriving Tel Aviv, albeit only after its Jewish author-
ities made many concessions on property rights and ad-
herence to religion in the public domain. Even so, some 
neighbourhoods chose not to merge with the Hebrew city 
and remain part of the “mixed” Jaffa. These districts, along  

4 As early as 1914, there were 2,034 buildings within the adminis-
trative boundaries of Tel Aviv. 

5 The influence of Jews emigrating from the German cultural circle 
was evident [8].
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Ostatecznie większość nowych dzielnic Jaffy połączyła 
się z prężnie rozwijającym się Tel Awiwem, choć dopie-
ro po tym, jak jego żydowskie władze wprowadziły wie-
le ustępstw w zakresie praw własności i przestrzegania 
kwe stii religii w domenie publicznej. Mimo to niektóre 
dziel nice postanowiły nie łączyć się z hebrajskim mia-
stem i pozostać częścią „mieszanej” Jaffy. Dzielnice te, 
wraz z nowymi utworzonymi po fuzji w 1923 r., stały się 
miejscem pośrednim, które było sprzeczne z pojęciem 
postulowanej przez obie społeczności (żydowską i arab-
ską) całkowitej separacji. Władze jednak nie postrzega-
ły tego w tak spolaryzowany sposób, a Manshiyya była 
tego najlepszym przykładem. Potwierdzają to np. relacje 
następcy Dizengoffa, Izraela Rokacha, który na początku 
lat 20. XX w. stwierdził, że władze Jaffy nie sprzeciwiały 
się fuzji okolicznych dzielnic żydowskich z Tel Awiwem 
i jednocześnie z zadowoleniem przyjęły decyzję niektó-
rych dzielnic o pozostaniu pod władzą tamtejszej gminy 
arabskiej [7].

Dwa miasta

Miasta przez dziesięciolecia stanowiły w zasadzie osob-
ne byty nie tylko pod względem stylu i sposobu prowa-
dzenia zabudowy, ale przede wszystkim ze względu na 
różnice etniczne: Tel Awiw stał się tak żydowski, jak Jaffa 
– arabska. Było to w zasadzie odzwierciedlenie filozofii 
ówczesnej epoki.

Ta nieoznaczona jeszcze ewidentnie wówczas – pod ko-
niec XIX stulecia – granica odgrywała jednak istotną rolę 
kulturowo-ideologiczną, w której najpierw wspomnia    na 
– etniczna – tendencja osadnicza, a potem urbanistyczna 
stały się odzwierciedleniem ustalenia ostrych linii podzia-
łu opartych na czynniku tożsamości narodowej zarów-
no palestyńskich Arabów, jak i Żydów. Prowadzone od 
lat badania historyczno-społeczne wskazują interesujące 
aspekty narastania zarówno konfliktu, jak i towarzyszą-
cej mu polaryzacji kwestii osadniczych. Północna dziel-
nica Jaffy była więc mieszana etnicznie (tj. zamieszkana 
przez Arabów – głównie muzułmanów – oraz Żydów) i po-
wszechnie znana pod swą arabską nazwą Manshiyya, cho-
ciaż żydowscy mieszkańcy nadali jej nieoficjalnie nazwę 
swej sąsiedniej części – Neve Shalom. Był to czy telny 
sygnał. Z jednej strony istniał wzrost dominacji żywiołu 
żydowskiego, z drugiej proces ten w szerszym kontekście 
nałożył się na modernistyczny projekt tworzenia granic, 
nierozerwalnie związany z walką nowoczesnego państwa 
narodowego o terytorium, ge  ne rując tym samym czytelny 
porządek (zarówno wewnątrz grupy etnicznej, jak i mię-
dzy różnymi narodami)6.

6 Powstało również wiele nowych, mniejszych osiedli żydowskich 
na granicy Jaffy i Tel Awiwu, ale celowo poza granicami miasta Tel 
Awiw. Dwoma największymi i najbardziej znanymi były Schunat Sha-
pira i Schunat Florentine. Schunat Shapira została założona w 1924 r. 
przez Meira Gezela Shapirę, litewskiego Żyda, który zarobił fortunę na 
nieruchomościach w Detroit i przybył do Mandatu Palestyny w roku 
1922. Schunat Florentine założyli w 1927 r. Żydzi z Salonik. Obie te 
dzielnice zostały zasiedlone kalejdoskopem wyłącznie żydowskich grup 
etnicznych.

with the new ones created after the merger in 1923, be-
came an intermediate place that contradicted the concept 
of total separation postulated by both communities (Jew-
ish and Arab). The authorities, however, did not see it in 
such a polarized way, and Manshiyya was the best exam-
ple of this. This is confirmed, for example, by the accounts 
of Dizengoff’s successor, Israel Rokach, who in the early 
1920s stated that the Jaffa authorities did not oppose the 
merger of the surrounding Jewish districts with Tel Aviv, 
and at the same time welcomed the decision of some dis-
tricts to remain under the authority of the local Arab com-
munity [7].

Two Towns

For decades, cities were basically separate entities not 
only in terms of the style and manner of building develop-
ment, but above all because of ethnic differences: Tel Aviv 
had become as Jewish as Jaffa – Arab. This was basically 
a reflection of the philosophy of the era.

This border, yet still clearly unmarked at the time – at 
the end of the 19th century – played an important cultural 
and ideological role, in which the first-mentioned ethnic 
settlement and then urban tendencies became clear ex-
pressions of sharp dividing lines based on national identi-
ties, both for Palestinian Arabs as well as Jews. The histor-
ical and social research conducted for many years indicates 
interesting aspects of the growing conflict, as well as the 
polarization of settlement issues that accompanies it. The 
northern district of Jaffa was thus ethnically mixed (i.e., in-
habited by Arabs – mainly Muslims – and Jews) and com-
monly known under its Arabic name Manshiyya, although 
the Jewish inhabitants gave it unofficially the name of its 
neighbouring part – Neve Shalom. It was a clear signal. On 
the one hand, there was an increase in the domination of the 
Jewish element, on the other hand, this process in a broader 
context, superimposed on the modernist project of creating 

Il. 4. Pocztówka ukazująca dzielnicę Kerem HaTemanim.  
Fotografię wykonano w kierunku południowo-zachodnim,  

na horyzoncie widać zarys Jaffy (zbiory autora)

Fig. 4. Postcard showing the Kerem HaTemanim district in Tel Aviv. 
Photo taken in the southwest direction,  

on the horizon the outline of Jaffa (author’s collection)
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Owa polaryzacja układu etnicznego i wyraźne roz-
graniczenie między „nowym” żydowskim Tel Awiwem 
a „starą” arabską Jaffą wpłynęło na wszystkie sfery życia 
mieszkańców, w różnych skalach i poziomach, od prywat-
nego domu po arenę międzynarodową. Nie bez znaczenia 
były przy tym czynniki polityczne, takie jak wyrugowa-
nie sprawujących władzę nad tym regionem przez ponad  
400 lat Turków Osmańskich i zastąpienie ich po zakoń-
czeniu Wielkiej Wojny przez brytyjską administrację dzia-
łającą w ramach Mandatu Ligi Narodów dla Palestyny.

Co znamienne, występowała w kontekście owej pola-
ryzacji zadziwiająca liczba podobieństw i analogii, gdyż 
tradycyjnie zarówno syjonistyczne, jak i arabskie badania 
i próby opisania skomplikowanych procesów społecznych 
i osadniczych koncentrowały się głównie na sektorze 
wiejskim, który dla obu tych społeczności symbolizował 
mityczne przywiązanie do ziemi. Wraz z bohaterskimi po-
staciami arabskiego nacjonalizmu i syjonistycznym mo-
delem „nowego Żyda” ten sposób postrzegania skupiał się 
na centralnych elementach głównych tożsamości dwóch 
rywalizujących już ostro ze sobą społeczności7.

Konflikt jako element zmian  
etniczno-kulturowych i urbanistycznych

Kwestie koniunkturalnego użycia antagonizmów za-
równo religijnych, jak i kulturowych w przypadku kre-
owania zmian urbanistycznych w Jaffie miały długą tra-
dycję i sięgały czasów wojen napoleońskich. Wówczas to 
(1799) oddziały francuskie dowodzone przez Napoleona 
Bonaparte stanęły pod murami miasta, a późniejsze dzia-
łania polityczne legły u podstaw współczesnego antagoni-
zmu między Arabami a Żydami. Sto lat później – w trakcie 
kampanii gen. Edmunda Allenby’ego w roku 1917 arab-
ska Jaffa znalazła się w rękach brytyjskich. Nowe władze 
również z powodzeniem stosowały umiejętnie sterowany 
konflikt jako narzędzie kontroli.

Już w roku 1919 administracja Tel Awiwu i władze 
brytyjskie podjęły intensywny dialog w celu rozszerze-
nia terytorium miasta i nadania mu niezależnego statu-
su prawnego. Nowe ustalenia zostały przypieczętowane 
dwa lata później, tuż przed wybuchem rebelii arabskiej 
w 1921 r. Tel Awiw otrzymał wspomniany wcześniej status 
prawny „okręgu miejskiego” (oparty na koncepcji dziel-
nic Lon   dy nu), dzięki czemu stał się de	facto   niezależnym 

7 Rywalizacja – głównie ekonomiczna – odnosiła się do wielu 
płaszczyzn funkcjonowania obu społeczności. Jednym z kluczowych 
elementów była kwestia uprawy pomarańczy. Interesującym opisem 
tego problemu zajął się Eyal Sivan, który w filmie dokumentalnym 
z 2009 r. pt. „Jaffa: The Orange’s Clockwork” przedstawił szerszy kon-
tekst roli uprawy pomarańczy, znanych konsumentom na całym świecie 
też pod nazwą „pomarańcze z Jaffy”. Ukazał on rywalizujące ze sobą 
narracje narodowe dotyczące właśnie uprawy tych owoców – tradycyj-
nej arabskiej i intensywnej, bo nowoczesnej, prowadzonej przez osad-
ników żydowskich. Abstrahując od kwestii przejęcia rynku i eksportu 
pomarańczy przez Żydów, autor wskazał interesujące kwestie symbo-
liczne – dla syjonistów pomarańcza była bowiem symbolem sukcesu ich 
projektu narodowego, zaś dla Arabów symbolizowała dawną, utraconą 
rolę w regionie. Niejako w tym samym nurcie kolejną kwestią konflik-
tową była uprawa oliwek i eksport oliwy. Te dwa przykłady stanowią 
jedynie sygnał istniejących głębokich linii rywalizacji ekonomicznej.

borders, inextricably linked the struggle of the modern na-
tion state for territory, thus generating a clear order (both 
within an ethnic group and between different nations)6.

This “polarization” of the ethnic system and the clear 
demarcation between the “new” Jewish Tel Aviv and the 
“old” Arab Jaffa influenced all spheres of life, at various 
scales and levels, from private homes to the international 
arena. Political factors were not without significance, such 
as the ousting of the Ottoman Turks who ruled over this 
region for over 400 years and their replacement after the 
end of the Great War by the British administration oper-
ating under the League of Nations Mandate for Palestine 
(British Mandate for Palestine).

Significantly, there was an astonishing number of paral-
lels and analogies in the context of this polarization, since 
traditionally both Zionist and Arab research and attempts 
to describe the complex social and settlement processes 
focused mainly on the rural sector, which for both these 
communities symbolized a mythical attachment to the 
land. Along with the heroic figures of Arab nationalism 
and the Zionist model of the “new Jew”, this perception 
focused on the central elements of the main identities of 
these two already fierce rival communities7.

Conflict as an element of ethno-cultural  
and urban changes

The issue of cyclical use of both religious and cultural 
antagonisms in creating urban changes in Jaffa has a long 
tradition and dates back to the Napoleonic wars. It was 
then (1799) that French troops led by Napoleon Bonaparte 
stood outside the city walls, and later political activities 
were the basis of modern antagonism between Arabs and 
Jews. A hundred years later, during the campaign of Gen-
eral Edmund Allenby in 1917, Arab Jaffa was in British 
hands. The new government also used skilfully managed 
conflict as a control tool.

As early as 1919, the Tel Aviv administration and the 
British authorities started an intensive dialogue to expand 

6 Many new, small Jewish settlements were also established on the 
Jaffa-Tel Aviv border, but deliberately outside the city limits of Tel Aviv. 
The two largest and most famous were Schunat Shapira and Schunat Flo-
rentine. Schunat Shapira was founded in 1924 by Meir Gezel Shapira, 
a Lithuanian Jew who made a fortune on real estate in Detroit USA and 
joined the British Mandate for Palestine in 1922. Schunat Florentine was 
founded in 1927 by the Greek Jew from Salonika. Both of these districts 
were inhabited by a kaleidoscope of exclusive Jewish ethnic groups.

7 Rivalry – mainly economic – related to many levels of func-
tioning of both communities. One of the key elements was the issue of 
growing oranges. An interesting description of this problem is provided 
by Eyal Sivan, who in the 2009 TV documentary entitled “Jaffa: The 
Orange’s Clockwork” presented the broader context of the role of the 
cultivation of oranges, also known to consumers around the world as 
“Jaffa oranges”. It described competing national narratives about the cul-
tivation of these fruits – traditional Arab and intensive, because modern, 
conducted by Jewish settlers. Apart from the question of the takeover of 
the market and the export of oranges by the Jews, the author indicated 
interesting symbolic issues – for the Zionists, the orange was a symbol of 
the success of their national project, and for the Arabs, it symbolized the 
old, lost role in the region. In the same trend, the cultivation of olives and 
the export of oil water were other issues of the conflict. These two exam-
ples merely signal the deep lines of economic competition that existed.
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 podmiotem. Dlatego, choć oficjalnie Tel Awiw stanowił 
część Jaffy, w obszarach budżetu i planowania miejskie-
go podlegał komisarzowi dzielnicy brytyjskiej. Nie mniej 
ważna była też wspomniana decyzja o włączeniu większo-
ści pozostałych żydowskich dzielnic Jaffy do Tel Awiwu. 
Sformalizowano wyraźne rozgraniczenie między Jaffą 
a rozszerzonym Tel Awiwem.

Ten kolejny etap w dziejach zarówno rozwijającego 
się Tel Awiwu, jak i Jaffy stał już pod znakiem spolaryzo-
wanych ustrojów urbanistycznych, gospodarczo i społecz-
nie alternatywnych wobec siebie bytów generowanych 
bezpośrednio poprzez przeciwstawne kultury. Tym sa-
mym układ osadniczy i urbanistyczny dwóch oddalonych 
od siebie o mniej więcej 3 km miast był odzwierciedle-
niem konfliktu mającego charakter wręcz międzynarodo-
wy, a brytyjski czynnik kolonialny i umiejętnie sterowany 
kon  flikt między Arabami i Żydami zyskał na znaczeniu8. 
Pomijając jednak metody polityczne  realizowane w ramach 
pax	britannica i przyświecający tego typu działaniom ko-
lonialnym Londynu w Mandacie Palestyny intelektualny 
tandem pogoni za fantasmagorią parahistoryczną (jak 
miało to miejsce w wypadku np. Jerozolimy [9]) oraz mo-
dernizacją, bezpośrednia interwencja w substancję urba-
nistyczną Jaffy (i innych miast arabskich) zaowocowała 
serią nieodwracalnych zmian [10]. 

Korzystające ze stanu wyjątkowego, wywołanego przez 
wielki arabski bunt z lat 1936–1939 przeciwko brytyj-
skim rządom i żydowskiej imigracji do Mandatu Pale-
styny, władze mandatowe podjęły działania wymierzone 
w ludność arabską Jaffy. Wcześniej wskutek arabskich 
ataków siły brytyjskie i żydowscy cywile ponieśli znacz-
ne straty. Atakujący wykorzystywali podczas swych akcji 
warunki terenowe – kręte uliczki Jaffy i gęstą tkankę miej-
skiej zabudowy. W odwecie rozpoczęła się operacja pod 
kryptonimem „Anchor” z udziałem brytyjskich sił woj-
skowych i podległych władzom mandatowym jednostek 
policji palestyńskiej. Była ona bodajże pierwszym z wielu 
przypadków mających miejsce w Mandacie Palestyny, 
gdy planowanie urbanistyczne i działania wojenne były 
wykorzystywane jako środek do dominacji i kontroli nad 
ludnością (głównie arabską). By nie narażać się na niebez-
pieczeństwo prowadzenia akcji pacyfikacyjnych w gęstej 
zabudowie średniowiecznej medyny, władze mandatowe 
postanowiły przeciąć miasto dużym bulwarem w kształcie 
kotwicy biegnącym przez stare miasto, niszcząc (niejako 
przy okazji) od 300 do 700 domów. Operacja „Anchor” 
rozpoczęła się 16 czerwca 1936 r. od ewakuacji ludno-
ści starego miasta. Trzy dni później doszło do zniszczenia 

8 W kontekście późniejszych wypadków i eskalującego konfliktu 
arabsko-żydowskiego z punktu widzenia relacji etnicznych/narodowych 
można wyróżnić w wypadku Jaffy i Tel Awiwu dwa główne typy miast, 
które istniały w Mandacie Palestyny przed rokiem 1948: jednorodne 
i niejednorodne etnicznie. Co znamienne, większość Żydów i Arabów, 
którzy żyli w miastach przed rokiem 1948 (powstaniem Państwa Izrael) 
nie mieszkała w homogenicznych środowiskach, lecz raczej w heteroge-
nicznych, głównie w Jerozolimie, Jaffie, Tel Awiwie czy Hajfie. Ponadto, 
podczas gdy w omawianym okresie większość ludności arabskiej miesz-
kała na obszarach wiejskich (około 70% w 1931 oraz około 64% do roku 
1946), większość Żydów mieszkała w ośrodkach miejskich – a najważ-
niejszym z nich był Tel Awiw.

the city’s territory and give it an independent legal sta-
tus. The new arrangements were sealed two years later, 
just before the outbreak of the Arab rebellion in 1921. Tel 
Aviv received the aforementioned legal status of a “city 
district” (based on the concept of London districts), which 
made it de	facto an independent entity. Therefore, while 
officially Tel Aviv was part of Jaffa, it was under the au-
thority of the British Quarter Commissioner in the areas 
of budget and city planning. The aforementioned decision 
to include most of the remaining Jewish districts of Jaffa 
in Tel Aviv was no less important. A clear demarcation 
between Jaffa and enlarged Tel Aviv had been formalized.

This next stage in the history of both the developing 
Tel Aviv and Jaffa had already been marked by polarized 
urban systems, economically and socially alternative en-
tities generated directly through opposing cultures. Thus, 
the settlement and urban layout of the two cities, approx-
imately 3 km apart, reflected a conflict of an almost inter-
national character, and the British colonial factor and skil-
fully managed conflict between Arabs and Jews gained 
importance8. However, apart from the political methods 
implemented under pax britannica and the intellectual tan-
dem of London’s colonial activities in the British Mandate 
for Palestine, the intellectual tandem of pursuing parahis-
toric phantasmagoria (as was the case with Jerusalem [9]) 
and modernization resulted in the urban substance of Jaffa 
(and other Arabic cities) and led to a series of irreversible 
changes [10].

Taking advantage of the state of emergency triggered by 
the Great Arab Revolt of 1936–1939 against British rule 
and Jewish immigration to the British Mandate for Pales-
tine, the mandate authorities took action against the Arab 
population of Jaffa. Previously, British forces and Jewish 
civilians suffered heavy losses as a result of Arab attacks. 
During their actions, the attackers used the terrain condi-
tions – the winding streets of Jaffa and the dense tissue 
of urban buildings. In retaliation, operation code-named 
“Anchor” began with the participation of British military 
forces and Palestinian Police units under the mandate. It 
was perhaps the first of many cases in the British Mandate 
for Palestine where urban planning and warfare were used 
as a means of domination and control over the (mainly 
Arab) population. In order not to endanger the pacification 
operations in the dense buildings of the medieval medi-
na, the mandate authorities decided to cut the city with 
a large anchor-shaped boulevard running through the old 
town, destroying (as if by the way) some 300 to 700 hous-
es. Operation “Anchor” began on June 16, 1936 with the 
evacuation of the population of the old town. Three days 

8 In the context of subsequent events and the escalating Arab-Jew-
ish conflict, from the point of view of ethnic national relations, two main 
types of cities that existed in the British Mandate for Palestine before 
1948 can be distinguished in the case of Jaffa and Tel Aviv: ethnically 
homogeneous and heterogeneous ones. Significantly, most of the Jews 
and Arabs who lived in the cities before 1948 (the founding of the State 
of Israel) did not live in homogeneous environments, but rather in het-
erogeneous, mainly in Jerusalem, Jaffa, Tel Aviv or Haifa. Moreover, 
while the majority of the Arab population lived in rural areas during the 
period under review (about 70% in 1931 and about 64%), most Jews 
lived in urban centres – Tel Aviv being the most important of these.
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237 arabskich budynków [11]. Tym samym przy użyciu 
materiałów wybuchowych Brytyjczycy nie tylko prze-
formowali arabską medynę w Jaffie, tak aby – oficjalnie 
– poprawić warunki komunikacyjne w mieście i tworzyć 
aleję prowadzącą do portu, ale i dokonali akcji pacyfika-
cyjno-wysiedleńczej. Miało to na celu poprawę warunków 
potencjalnego użycia sił zmotoryzowanych i zwiększenie 
strategicznej kontroli Brytyjczyków nad miastem. Obec-
nie przy powstałym w ten sposób bulwarze znajduje się 
większość kawiarni i restauracji, ale w latach 30. XX w. 
pozwalał on na prowadzenie głębokich patroli w samym 
sercu miasta i położył kres oporowi poprzez połączenie 
designu urbanistycznego i siły militarnej [12].

Znamienny przy tym pozostawał fakt, iż w związku 
z tymi działaniami w brytyjskim parlamencie wyrażono 
poważne obawy dotyczące tego typu metod kształtowania 
przestrzeni. Celowości dokonanych w wyniku akcji wy-
burzeniowej zniszczeń broniono jednak, używając argu-
mentów natury np. historycznej. Powoływano się na istnie-
nie wtórnej osmańskiej zabudowy oraz wskazywano jako 
istotne działania rewitalizacyjne, mające na celu poprawę 
warunków higieny publicznej na obszarze pozbawionym 
podstawowych usług komunalnych i kanalizacyjnych9. 
W przypadku tego ostatniego argumentu wkrótce po akcji 
wyburzeniowej istotnie zaczęto budować tego rodzaju in-
frastrukturę.

Pomiędzy Tel Awiwem a Jaffą  
– obszar pośredni i tzw. papierowa granica

Bezpośrednim skutkiem nowego statusu Tel Awiwu 
i jego ogromnego wpływu na rozwój Jaffy był podział 
uprawnień planistycznych. Już w roku 1925 Patrick 
Geddes został zaproszony do opracowania pierwszego 
planu zagospodarowania dla Tel Awiwu, który nie był 
wówczas niczym więcej niż skupiskiem wspomnianych 
dzielnic [13]. Nader istotne okazały się skutki długofalo-
wych zmian wygenerowanych przez Geddesa – plan ten 
bowiem umocnił kulturową różnicę między Jaffą a Tel 
Awiwem, przynajmniej w oczach ludności żydowskiej. 
Plan Geddesa, odwołujący się do idei miasta ogrodu, był 
wielokierunkowy i drobiazgowy zarazem: oprócz wnikli-
wego wytyczenia i wprowadzonej typologii sieci komu-
nikacyjnej zawierał wskaźniki określające intensywność 
i zasady formowania zabudowy, warunki istnienia infra-
struktury transportowej, w tym sieci kolejowej oraz bu-
dowę alternatywnego w stosunku do arabskiej Jaffy portu.

Odrzucając style orientalistyczne, forsowane przez 
pierwszych emigrantów jako „połączenie Bagdadu i Ber-
dyczowa”, preferencje architektów Tel Awiwu dla mo-
dernizmu pociągały za sobą odrzucenie czegokolwiek 
wschodnioeuropejskiego lub bliskowschodniego na rzecz 
czysto aszkenazyjskiej tożsamości10. Forsowane również 

9 W podobnym tonie argumentowano wprowadzane zmian urbani-
stycznych np. w Jerozolimie.

10 Styl Le Corbusiera miał duży wpływ na izraelskich architektów, 
takich jak Arieh Sharon, Zev Rechter, Dov Carmi, Yosef Neufeld i Sam 
Barkai, którzy naśladowali czyste i wydajne „białe miasta” południowej 
Hiszpanii, Riwiery Francuskiej czy południowych Włoch.

later, 237 Arab buildings were destroyed [11]. Thus, using 
explosives, the British not only reformed the Arab medi-
na in Jaffa so as to – officially – improve transportation 
conditions in the city and create an avenue leading to the 
port, but also carried out a pacification and displacement 
action. This was to improve the conditions for the poten-
tial use of motorized forces and to increase the strategic 
control of the British over the city. Today, most of the ca-
fes and restaurants are located on this boulevard, but in 
the 1930s it allowed to conduct deep patrols in the heart of 
the city and put an end to resistance by combining urban 
design and military strength [12].

It was also significant that in connection with these 
actions, serious concerns were expressed in the British 
parliament about this type of spatial shaping. The pur-
posefulness of the damage caused by the demolition was 
defended, however, by using arguments of a historical na-
ture. The existence of secondary Ottoman buildings was 
referred to as important revitalization activities aimed at 
improving the conditions of public hygiene in an area de-
void of basic municipal and sewage services9. In the case 
of the latter argument, the construction of this type of in-
frastructure began soon after the demolition action.

Between Tel Aviv and Jaffa  
– an intermediate area and the “Paper border”

A direct result of the new status of Tel Aviv and its 
enormous influence on the development of Jaffa was the 
division of planning powers. As early as 1925, Patrick 
Geddes was invited to draw up the first development plan 
for Tel Aviv, which was then nothing more than a cluster 
of these districts [13]. The effects of the long-term chang-
es generated by Geddes turned out to be very important, 
as the plan strengthened the cultural difference between 
Jaffa and Tel Aviv, at least in the eyes of the Jewish popu-
lation. Geddes’ plan, referring to the idea of the city of the 
gardens, was multidirectional and meticulous at the same 
time: in addition to the in-depth delineation and typology 
of the transport network, it contained indicators defining 
the intensity and principles of building development, the 
conditions for the existence of transport infrastructure, in-
cluding the railway network, and the construction of an 
alternative to Jaffa port.

Rejecting the oriental styles promoted by the first emi-
grants as “a combination of Iraqi Baghdad and Polish Ber-
dichev”, Tel Aviv’s architects’ preferences for modernism 
entailed the rejection of anything Eastern European or 
Middle Eastern in favour of a purely Ashkenazi Jewish 
identity10. The Tel Aviv “White City”, also forced by Ged-
des, was much less eclectic, as it was modelled on East 
European cities such as Odessa, Moscow and Warsaw. At 
the same time, it was a complete visual cut-off from the 

9 The urban changes introduced in, for example, Jerusalem were 
argued in a similar vein.

10 Le Corbusier’s style had a great influence on Israeli architects 
such as Arieh Sharon, Zev Rechter, Dov Carmi, Yosef Neufeld and Sam 
Barkai, who imitated the clean and efficient “white cities” of southern 
Spain, the French Riviera and southern Italy.
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przez Geddesa „Białe miasto” było już znacznie mniej 
eklektyczne, wzorowano się bowiem na europejskich 
miastach, takich jak Odessa, Moskwa czy Warszawa. Jed-
nocześnie było całkowitym wizualnym odcięciem od ota-
czającej architektury osmańskiej i bliskowschodniej [7]. 
Nowy, syjonistyczny i proeuropejski Tel Awiw w ujęciu 
krajobrazowym i urbanistycznym nieustannie starał się 
jak najbardziej odróżnić od orientalnej arabskiej Jaffy, za-
równo podkreślając hebrajski charakter (który kontrasto-
wał z „arabską” naturą Jaffy), jak i utwierdzając i miesz-
kańców, i decydentów w przekonaniu, że ma nowoczesny 
charakter ze względu na swoją unikatową formę11 [12].

Wizualna granica stylów potwierdzała jedynie układ et  - 
niczny i urbanistyczny [13]. Nowo wykreślona w ten spo-
sób linia podziału między Jaffą a Tel Awiwem została 
ukształtowana zgodnie z koncepcją „miasta hebrajskiego”: 
terytorium Tel Awiwu obejmowało już wówczas części 
starszych żydowskich dzielnic północnej Jaffy, pomijając 
obszary mieszane etnicznie, takie jak Manshyya/Neve Sha-
lom. Nowa „papierowa” granica, dzieląca istniejącą tkan-
kę miejską, nie miała korzeni w samoorganizacji działań 
miejskich czy osadniczych. Nie miała też żadnych wi-
docznych elementów rozdzielających w ujęciu etnicznym.

Plan Geddesa tym samym pomógł w stworzeniu od-
rębnego ładu przestrzennego, który powinien przesunąć 
centrum życia ludności, ów „środek ciężkości” Tel Awiwu 
w górę, na północ, tak daleko, jak to możliwe, od starego 
miasta Jaffa. Problemem jednak pozostawało to, iż pomię-
dzy tymi dwoma miastami znajdowało się osiedle będące 
swoistym łącznikiem i handlowym centrum, czyli wspo-
mniana dzielnica Manshiyya/Neve Shalom.

Od lat 90. XIX w. do połowy lat 20. XX w. leżąca po-
między Tel Awiwem a Jaffą dzielnica Manshiyya/Neve 
Shalom była bowiem ważnym ośrodkiem wymiany za-
równo dla jednego, jak i drugiego miasta. Jednak pod 
koniec lat 20. XX w., kiedy to w Tel Awiwie działalność 
handlowa gwałtownie przesunęła się na północ i wschód, 
znaczenie ekonomiczne i status Manshiyya/Neve Shalom 
znacznie się pogorszyły, choć w świetle wspomniane-
go wcześniej raportu z 1944 r. znajdowało się tam jesz-
cze: 12 piekarni, 20 kawiarni, 14 zakładów stolarskich, 
3 warsztaty rowerowe, 5 punktów pomocy lekarskiej, 
7 fabryk, 7 zakładów jubilerskich i złotniczych, 6 hoteli, 
10 pralni, 3 apteki, 3 drukarnie oraz 6 restauracji, elek-
trownia i wiele innych placówek handlowych. Większość 
z nich znajdowała się przy ul. HaTahana, na tzw. Rynku 
Żydowskim i przy ulicach al-’Alam oraz Hassan Beq. Po-
mimo zatem centralnej lokalizacji w obrębie przeplatanej 
ulicami sieci wpływów Jaffy i Tel Awiwu, okolica stała 
się w zasadzie marginalna w życiu obu miast, przyciągała 
przede wszystkim Arabów o niższych dochodach, zaś po-
pulacja żydowska w obu miastach zaczęła postrzegać ten 
rejon wręcz jako slumsy.

11 Interesujący w tym całym układzie pozostawał także mało eks-
ponowany w badaniach trend oddzielenia kulturowego tradycji wschod-
nioeuropejskiej i zachodnioeuropejskiej żydów oraz przeciwstawne ten-
dencje modeli syjonizmu. Tel Awiw miał być miastem nowoczesnym 
pozostającym w silnym kontraście do „wiejskiej” tradycji pierwszych 
syjonistycznych osadników.

surrounding Ottoman and Middle Eastern architecture [7]. 
The new, Zionist and pro-European Tel Aviv in terms of 
landscape and urban planning constantly tried to distin-
guish itself from the oriental Arab Jaffa, both emphasizing 
the Hebrew character (which contrasted with the “Arab” 
nature of Jaffa) and confirming in both the inhabitants and 
decision-makers the belief that it had a modern character 
due to its unique form [12]11.

The visual boundary of styles confirmed only the eth-
nic and urban layout [13]. The newly drawn dividing line 
between Jaffa and Tel Aviv was shaped according to the 
concept of a “Hebrew city”: Tel Aviv’s territory already 
included parts of the older Jewish districts of northern 
Jaffa, ignoring ethnically mixed areas such as Manshyya/
Neve Shalom. The new “paper” border dividing the exist-
ing urban fabric had no roots in the self-organization of 
urban or settlement activities. Nor did it have any visible 
ethnic separating elements.

Geddes’ plan thus helped to create a separate spatial or-
der that should shift the centre of the population’s life, this 
“centre of gravity” of Tel Aviv, as far as possible from the 
old city of Jaffa. The problem, however, was that between 
the two cities there was a housing estate that was a kind of 
link and commercial centre, i.e. the aforementioned Man-
shiyya/Neve Shalom district.

From the 1890s to the mid-1920s, the Manshiyya/Neve 
Shalom district, situated between Tel Aviv and Jaffa, was 
an important centre of exchange for both cities. Howev-
er, in the late 1920s, when Tel Aviv’s commercial activity 
shifted rapidly north and east, Manshiyya/Neve Shalom’s 
economic importance and status deteriorated significant-
ly, although according to the aforementioned 1944 report, 
there were 12 bakeries, 20 cafes, 14 carpentry shops, 3 bi-
cycle workshops, 5 medical assistance points, 7 factories, 
7 jewellery and goldsmith shops, 6 hotels, 10 laundries, 
3 pharmacies, 3 printing houses and 6 restaurants, a pow-
er plant and many other commercial institutions. Most of 
them were located at HaTahana street, on the so-called Jew-
ish Market Square and al-’Alam and Hassan Beq streets. 
Thus, despite its central location within the interwoven net-
work of Jaffa and Tel Aviv influences, the neighbourhood 
became essentially marginal in the lives of both cities, at-
tracting mostly lower-income Arabs, and the Jewish pop-
ulation in both cities began to perceive the area as a slum.

Nevertheless, in 1947, Jaffa was the largest Arab city in 
the British Mandate for Palestine, an important port, the 
country’s leading Arab commercial and industrial centre, 
and an important political, social and cultural centre. The 
port was the starting point for most European Arab citrus 
producers. Leading Arab newspapers appeared in Jaffa 
– symbolically and nationally, Jaffa was second most im-
portant in Arab society, second only to Jerusalem.

The Paper Border between Jaffa and Tel Aviv, however, 
created a new reality in which Manshiyya/Neve Shalom 

11 Interesting in this whole system also remained the trend of the 
cultural separation of the Eastern European and Western European tradi-
tions of Jews and the opposing tendencies of the Eastern Zionism, which 
was little exposed by researchers. Tel Aviv was supposed to be a modern 
city in stark contrast to the “rural” traditions the first Zionist settlers.
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Niemniej jednak w roku 1947 to Jaffa była najwięk-
szym arabskim miastem w Mandacie Palestyny, ważnym 
portem, wiodącym arabskim centrum handlowym i prze-
mysłowym w kraju oraz ważnym centrum politycznym, 
społecznym i kulturalnym. Port był punktem wyjścia dla 
większości europejskich producentów arabskich owoców 
cytrusowych. W Jaffie ukazywały się wiodące arabskie 
gazety – pod względem symbolicznym i narodowym Jaffa 
była dla społeczeństwa arabskiego na drugim miejscu pod 
względem znaczenia, ustępując tylko Jerozolimie.

„Papierowa granica” między Jaffą a Tel Awiwem stwo-
rzyła jednak nową rzeczywistość, w której Manshiyya/
Neve Shalom zostało przekształcone w osadę będącą „osta-
teczną granicą” spolaryzowanych wpływów etnicznych. 
Idące za tym załamanie wzajemnych kontaktów ekono-
micznych spowodowało rosnącą marginalność regionu 
– pomimo centralnej lokalizacji doprowadziło to do sytu-
acji, w której już obie społeczności (żydowska i arabska) 
postrzegały Manshiyya/Neve Shalom tylko jako slumsy 
uwięzione między dwoma monoetnicznymi miastami. We 
wczesnych latach 40. gmina arabska z Jaffy promowała 
nawet plany całkowitej przebudowy (co w rzeczywistości 
oznaczało rozbiórkę i ewentualną odbudowę) tej dzielnicy 
(il. 5).

Wojna 1948  
i jej wpływ na kształt Tel Awiwu i Jaffy

Narastający permanentnie konflikt i fakt, iż jesienią 
1947 r. zarówno Żydzi, jak i Arabowie w Mandacie Pa-
lestyny zaczęli się otwarcie zbroić, wpłynął na całkowitą 
polaryzację kwestii osadniczych. Nie wszędzie było to 
jednak możliwe – w wielu miejscach, aby zapobiec incy-
dentom z użyciem broni, doszło do podpisania około stu 
lokalnych „układów o nieagresji” (głównie między arab-
skimi wioskami a żydowskimi kibucami). Siły brytyjskie 
znalazły się w środku eskalującego konfliktu, stając się ce-
lem ataków zarówno żydowskich, jak i arabskich. Pierw-
szego września 1947 r. Komisja Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) w sprawie Palestyny (UNSCOP) 

was transformed into a settlement representing the “ulti-
mate frontier” of polarized ethnic influence. The ensuing 
breakdown of mutual economic contacts resulted in the 
region’s growing marginality – despite its central location, 
it led to a situation where both communities (Jewish and 
Arab) saw Manshiyya/Neve Shalom only as slums trapped 
between two mono-ethnic cities. In the early 1940s, the 
Jaffa Arab community even promoted plans for a com-
plete redevelopment (which actually meant demolition 
and eventual rebuilding) of this neighbourhood (Fig. 5).

The 1948 Israeli Independence War  
and its influence on the shape  

of Tel Aviv and Jaffa

The constantly growing conflict and the fact that in the 
autumn of 1947 both Jews and Arabs in the British Man-
date for Palestine began to openly arm themselves, con-
tributed to the complete polarization of settlement issues. 
However, this was not possible everywhere – in many 
places around 100 local “non-aggression treaties” (mainly 
between Arab villages and Jewish kibbutzim) were signed 
to prevent incidents involving the use of weapons. Brit-
ish forces found themselves in the midst of an escalating 
conflict, becoming the target of both Jewish and Arab at-
tacks. On September 1, 1947, the United Nations (UN) 
Commission on Palestine (UNSCOP) published its report, 
which recommended ending the British Mandate for Pal-
estine and creating two states there: Jewish and Arab. On 
November 15, 1947, the Arabs threatened war if a UN res-
olution would create a Jewish state in Palestine. Neverthe-
less, on November 29, 1947, the UN General Assembly 
adopted Resolution 181 on the division of Palestine – two 
states were to be created: Jewish (14,257 km2, 935,000 
inhabitants) and Arab (11,664 km2, 814,000 inhabitants). 
The Jewish state was to consist of three fragments with 
borders that were difficult to defend. The capital of Juda-
ism and the symbol of Jewish tradition – Jerusalem – was 
to be located outside its borders. The resolution provided 
that British forces would leave Palestine by February 1, 
1948. The United Kingdom, trying to maintain good re-
lations with the Arab countries, changed the announced 
evacuation date to May 15. The outbreak of the Arab-Is-
raeli war in May 1948 and the intensification of the cruelty 
of military operations caused, amongst others, the escape 
of almost the entire Arab population of Jaffa [14] (Fig. 6).

Out of the 70,000 Arabs who lived in Jaffa before the 
war, only about 3,000 remained in the “united” city, be-
coming a negligible minority amongst more than 250,000 
inhabitants. Even before the creation of the new commune, 
Israel Rokach, the mayor of Tel Aviv, began large-scale 
demolition operations in Manshiyya and Jaffa, which was 
the first step towards a massive “city rebuilding” plan in 
southern Tel Aviv [15]. The original plan was not fully 
implemented and Manshiyya and the old city of Jaffa re-
mained half demolished and half occupied until the late 
1960s. Due to the demographic effect of the 1948 war, 
the ethnic tensions existing for decades between Jaffa and 
Tel Aviv became a thing of the past [1]. The cities were 
merged into the urban area of Tel Aviv, creating in April 

Il. 5. Zdjęcie z początku lat 70. XX w.  
ukazujące stan zachowania budynków w Manshiyya (zbiory autora)

Fig. 5. Amateur photo from the early 1970s  
showing the condition of buildings in Manshiyya (author’s collection)
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opublikowała swój raport, w którym zalecono zakończe-
nie brytyjskiego mandatu nad Palestyną i utworzenie tam 
dwóch państw: żydowskiego oraz arabskiego. Piętnastego 
listopada 1947 r. Arabowie zagrozili wojną, jeśli na mocy 
rezolucji ONZ utworzone zostanie państwo żydowskie 
w Palestynie. Niemniej jednak 29 listopada 1947 r. Zgro-
madzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję nr 181 w spra-
wie podziału Palestyny – miały powstać dwa państwa: 
żydowskie (o powierzchni 14 257 km2, liczące 935 000 
mieszkańców) oraz arabskie (o powierzchni 11 664 km2, 
liczące 814 000 mieszkańców). Państwo żydowskie mia-
ło składać się z trzech fragmentów o trudnych do obrony 
granicach. Poza jego granicami miała znaleźć się także 
stolica judaizmu i symbol tradycji żydowskiej – Jerozoli-
ma. Rezolucja przewidywała, że siły brytyjskie opuszczą 
Palestynę do 1 lutego 1948 r. Wielka Brytania, starając 
się utrzymać dobre stosunki z krajami arabskimi, zmieniła 
zapowiedzianą datę ewakuacji na 15 maja. Wybuch wojny 
arabsko-izraelskiej w maju 1948 i nasilenie okrucieństwa 
działań zbrojnych spowodował m.in. ucieczkę prawie ca-
łej arabskiej populacji Jaffy [14] (il. 6).

Spośród 70 000 Arabów mieszkających w Jaffie przed 
wojną jedynie około 3000 pozostało w „zjednoczonym” 
mieście, stając się znikomą mniejszością wśród ponad 
250 000 mieszkańców. Jeszcze przed powstaniem nowej 
gminy Israel Rokach, burmistrz Tel Awiwu, rozpoczął 
szeroko zakrojone operacje rozbiórkowe w Manshiyya 
i Jaffie, co było pierwszym krokiem do masowego planu 
„przebudowy miast” na południu Tel Awiwu [15]. Pier-
wotny plan nie został w pełni zrealizowany, a Manshiyya 
i stare miasto w Jaffie pozostały na wpół rozebrane i na 
wpół zajęte do późnych lat 60. XX w.

Demograficzny efekt wojny z roku 1948 sprawił, że 
istniejące przez dziesięciolecia pomiędzy Jaffą a Tel Awi-
wem napięcia o podłożu etnicznym stawały się przeszło-
ścią [1]. Miasta zostały połączone w obszar miejski Tel 
Awiwu, tworząc w kwietniu 1950 r. nową, zjednoczoną 
gminę o nazwie „Tel Awiw-Jafo” (hebr. „Jafo” to biblij-
na nazwa Jaffy). Niewielka populacja Arabów, która po-
została w Jaffie, została przeniesiona na jej południowe 
tereny (Ajami), podczas gdy nowi żydowscy osadnicy 
wkroczyli do skonfiskowanych domów [16]. Jednak prze-
strzenne rozróżnienie między północną a południową 
częścią „zjednoczonego” miasta nie zniknęło, ale zyskało 
nowy charakter: zamiast etniczno-religijno-kulturowego 
rozróżnienia między Arabami a Żydami, nowy podział 
oparł się na różnicach społeczno-ekonomicznych mię-
dzy dobrze usytuowaną populacją północnych dzielnic 
Tel Awiwu i zreorganizowaną – nową, lecz bardzo ubo-
gą – populacją dzielnic południowych, w tym też i samej 
Jaffy. Obszary te zostały uznane nawet przez władze Tel 
Awiwu za slumsy i podlegały masowym programom prze-
budowy (il. 7).

Aby jednak w pełni zrozumieć motywację administra-
cji Tel Awiwu z 1948 r. co do operacji rozbiórki budynków 
w tym rejonie, należy prześledzić kariery i wizje dwóch 
osób: wspomnianego już Izraela Rokacha i Jacka Ben- 
Siry, inżyniera miejskiego w Tel Awiwie. Pomimo istnienia 
sporadycznych nieporozumień w niektórych kwestiach, 
obaj mieli bardzo podobny pogląd na rolę  planowania  

1950 a new unified municipality called “Tel Aviv-Yaffo” 
(Hebrew “Jafo” is the biblical name for Jaffa). The small 
Arab population that remained in Jaffa was relocated to 
its southern territories (Ajami), while new Jewish settlers 
entered confiscated homes [16]. However, the spatial dis-
tinction between the northern and southern parts of the 
“united” city did not disappear, but took on a new char-
acter: instead of the ethnic-religious-cultural distinctions 
between Arabs and Jews, the new division was based on 
socio-economic differences between the well-situated 
population of the northern districts of Tel Aviv and a reor-
ganized and new, but very poor, population of the south-
ern districts, including Jaffa itself. These areas were even 
considered slums by the Tel Aviv authorities and were 
subject to massive reconstruction programs (Fig. 7).

However, in order to fully understand the motivation of 
the Tel Aviv administration from 1948 as to the operation 
of demolishing buildings in this area, it is necessary to 

Il. 6. Widok Jaffy od strony gajów palmowych  
znajdujących się na południowy wschód od Manshiyya około 1900 r. 

Po prawej stronie widać rozbudowujące się osiedle Manshiyya  
(zbiory autora)

Fig. 6. View of the Jaffa City taken around 1900  
from the side of palm groves located southeast of Manshiyya.  

On the right Manshiyya housing estate  
(author’s collection)

Il. 7. Widok w kierunku Tel Awiwu od strony Jaffy około roku 1970. 
Widać stan zniszczeń osiedla Manshiyya (zbiory autora)

Fig. 7. View towards Tel Aviv from the hill in Jaffa probably 1970. 
Visible damage of the Manshiyya settlement (author’s collection)
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urbanistycznego jako kluczowego narzędzia napędzają ce-
go modernizację miasta. Co znamienne, zarówno Rokach, 
jak i Ben-Sira zastosowali w swych działaniach proce dury 
planowania urbanistycznego wprowadzone przez ad  mi  ni-
strację brytyjską w Mandacie Palestyny, tak aby zarządzać 
stopniowym procesem odnowy substancji urbanistycznej, 
wykorzystując przy tym dziesiątki różnych planów lokal-
nych, które obejmowały i jednocześnie po większały cały 
obszar planowania miejskiego.

Rokach i Ben-Sira nie tylko zajmowali się regulacją 
zagospodarowania wcześniej niezagospodarowanych ob-
szarów w Tel Awiwie, ale także skorzystali ze środków 
prawnych dla rozwoju dzielnic, które nie pasowały do ich 
wizji nowoczesnego miasta. Obejmowały one dwa głów-
ne plany „przebudowy” starszych obszarów mieszkal-
nych Tel Awiwu, z których oba zostały zatwierdzone już 
w sierpniu 1937 r. Były to tzw. Plan 38 (dzielnice Neve 
Tzedek i Neve Shalom) i Plan 39 (dzielnica Kerem HaTe-
manim). Ponieważ gmina nie miała środków finansowych 
na zakup nieruchomości (i to na tak dużą skalę), podję-
to próbę promowania rozbiórki istniejących budynków, 
z jednej strony poprzez rozszerzenie praw do budynków 
(a jednocześnie ograniczenie korzystania z powierzchni), 
a z drugiej – zwiększenie liczby pozwoleń na budowę 
nowych domów. Tym samym plany przebudowy dzielnic 
pomiędzy Tel Awiwem a Jaffą zostały opracowane zgod-
nie z modelem „inicjatyw przebudowy slumsów” znanych 
np. w Wielkiej Brytanii już w latach 20. i 30. XX w. (roz-
biórka całych dzielnic z późniejszymi intensywnymi no-
wymi budowami) (il. 8).

Centralna lokalizacja dawnego arabsko-żydowskiego 
osiedla Manshiyya/Neve Shalom i jego zła reputacja uczy-
niły go niemal idealnym celem do przyjętego wielkoska-
lowego projektu przebudowy miasta. Na drodze temu 
stanęły jednak wydarzenia z kwietnia 1953 r., kiedy to Ro-
kach zrezygnował z funkcji burmistrza Tel Awiwu (został 
mianowany ministrem spraw wewnętrznych), a jego na-
stępca – Chaim Levanon – nie planował już przebudowy 
Manshiyya. W roku 1959 kolejny burmistrz Tel Awiwu, 

follow the careers and visions of two people: the already 
mentioned Izrael Rokach and Jacek Ben-Sira, a munic-
ipal engineer in Tel Aviv. Despite occasional misunder-
standings on some issues, both had a very similar view 
on the role of urban planning as a key tool driving the 
city modernization. Significantly, both Rokach and Ben-
Sira used the urban planning procedures introduced by the 
British administration in the British Mandate for Palestine 
to manage the gradual process of renewing the urban sub-
stance, using dozens of different local plans that covered 
and enlarged the entire area.

Rokach and Ben-Sira not only regulated the develop-
ment of previously undeveloped areas in Tel Aviv, but also 
used legal measures to develop neighbourhoods that did 
not fit their vision of a modern city. These included two 
major plans to “redevelop” Tel Aviv’s older residential ar-
eas, both of which were approved as early as in August 
1937, the so called Plan 38 (Neve Tzedek and Neve Sha-
lom districts) and Plan 39 (Kerem HaTemanim district). 
As the commune did not have the financial resources to 
purchase real estate (and on such a large scale), an attempt 
was made to promote the demolition of the existing build-
ings, on the one hand by extending the rights to buildings 
(and at the same time limiting the use of space), and on 
the other by increasing the number of building permits for 
new homes. Thus, plans for the reconstruction of districts 
between Tel Aviv and Jaffa were developed in accord-
ance with the model of “slum reconstruction initiatives” 
known, for example, in Great Britain as early as the 1920s 
and 1930s (demolition of entire districts with subsequent 
intensive new construction) (Fig. 8).

The central location of the former Arab-Jewish neigh-
bourhood of Manshiyya/Neve Shalom and its bad reputa-
tion made it an almost ideal target for the accepted large-
scale city remodelling project. However, in April 1953, 
Rokach resigned as the mayor of Tel Aviv (he was ap-
pointed minister of the interior), and his successor, Chaim 
Levanon, no longer planned to rebuild Manshiyya. In 
1959, another Tel Aviv mayor, Mordechaj Namir, began 

Il. 8. Zdjęcie lotnicze Jaffy  
i Tel Awiwu z widocznym 
układem zabudowy osiedla 
Manshiyya, dworcem kolejowym 
oraz okolicznymi osiedlami. 
Początek lat 40. XX w.  
(zbiory autora)

Fig. 8. Aerophoto of Jaffa  
and Tel Aviv with a visible  
layout of the Manshiyya district 
with housing development,  
the railway station  
and the surrounding estates. 
Early 1940s (author’s collection)



	 Tel	Awiw-Jaffa	–	miasto	zmian  / Tel	Aviv-Yafo	–	a	city	of	changes	 97

Mordechaj Namir, rozpoczął promocję idei utworzenia 
tam nowej centralnej dzielnicy biznesowej. Międzynaro-
dowy konkurs ogłoszono w 1962 r., a w 1965 opracowa-
no wstępny plan12. Rozbiórka budynków w tym rejonie 
została wznowiona pod koniec lat 60. XX w. i trwała do 
wczesnych lat 80., usuwając prawie całą tkankę miejską 
sprzed roku 1948. Pracami objęto areał obejmujący około 
40 ha. Niemniej jednak, z powodu braku odpowiedniego 
finansowania, projektu budowlanego na tak dużą skalę 
nie zrealizowano, a większość terytorium dawnej dziel-
nicy Manshiyya/Neve Shalom pozostała nie  zabudowana, 
z wyjątkiem stosunkowo niewielkiego kompleksu obiek-
tów biurowych. Wcześniej nieuporządkowana, ale gęsta 
miejska tkanka została przekształcona w przypadkową 
mieszankę ciągów komunikacyjnych, parkingów i ogro-
dów publicznych oraz stref  mieszkaniowych dla gorzej 
uposażonych mieszkańców Izraela. Znamienny przy tym 
pozostaje fakt, iż jedynym ocalałym budynkiem z nad-
morskiej części dzielnicy Manshiyya jest istniejące obec-
nie Muzeum Niepodległości Ecel – prawicowej, zbrojnej 
organizacji syjonistycznej, której oddziały zdobyły tę 
okolicę i część Jaffy w roku 194813 [17]. 

Podsumowanie

Wyraźnie dualistyczny układ, jakim jest obecnie Tel 
Awiw-Jaffa, nie był przez dekady eksperymentem społecz-
nym oraz urbanistycznym, ale być może właśnie dlatego 
wczesny okres architektury „żydowskiej” w osmańskiej 
Palestynie miał niewielki wpływ na pierwsze nowocze-
sne żydowskie miasto. Próby np. Alexa Baerdalda wypra-
cowania charakterystycznego żydowskiego stylu w tym 
regionie poprzez połączenie tradycyjnej architektury bli-
skowschodniej z neoklasycznymi paradygmatami, jak wi-
dać to w jego budynku Technion w Hajfie (1914), miały 
tylko kilku wyznawców w Tel Awiwie. Ukształtowanie 
i ustanowienie „regionalizmu” żydowskiego na Bliskim 
Wschodzie ostatecznie nie powiodło się, podobnie jak eu-
ropejskie „ruchy w stylu narodowym” na początku stulecia.

Na początku lat 30. XX w. forsowane przez Geddesa 
idee funkcjonalizmu zastąpiły wszelkie próby zdefinio-
wania określonego „stylu żydowskiego” poprzez krytycz-
ny przegląd istniejących wzorców i wykluczenie ich jako 
wyróżnika dla adaptacji lokalnych dzieł architektury hi-
storycznej lub regionalnej. Tym samym chciano zerwać 

12 W ramach znacznie obszerniejszego planu ogólnego, obejmu-
jącego ogółem 88 ha z budynkami, które zostały już wcześniej wybu-
rzone lub miały zostać zburzone (w tym starsze obszary Tel Awiwu), 
wprowadzono także plan dla tej dzielnicy. W 1963 r. został ogłoszony 
międzynarodowy konkurs urbanistyczny, który spotkał się z ogromnym 
zainteresowaniem opinii publicznej. Jednak zwycięska koncepcja z po-
wodów ekonomicznych nigdy nie miała poważnych szans na realizację.

13 Budynek powstał w 1900 r. z inicjatywy jednego z żydowskich 
osadników. W trakcie arabskich zamieszek w 1929 r. mieszkała w nim 
żydowska rodzina, która wyprowadziła się podczas kolejnych rozru-
chów w 1936. W 1948 r. w jego pobliżu znajdował się jeden z ostat-
nich arabskich punktów oporu w dzielnicy Manshiyya. Podczas walk 
budynek został poważnie uszkodzony i stał nieużywany do lat 70., kiedy 
to żydowscy weterani walk o Jaffę zaproponowali utworzenie w tym 
budynku muzeum. Miał to być swoisty pomnik poświęcony żołnierzom 
organizacji Ecel (Irgun), którzy polegli podczas walk [17].

promoting the idea of creating a new central business dis-
trict there. An international competition was announced in 
1962 and a draft plan was drawn up in 196512. The dem-
olition of buildings in this area resumed in the late 1960s 
and continued until the early 1980s, removing almost all 
of the pre-1948 urban fabric. The works covered an area 
of approximately 40 ha. Nevertheless, due to the lack 
of adequate financing, this construction project on such 
a large scale was not completed and most of the territory 
of the former Manshiyya/Neve Shalom district remained 
undeveloped, except for a relatively small complex of of-
fice buildings. The previously disordered but dense urban 
fabric has been transformed into a random mix of traffic 
routes, parking lots and public gardens, and residential 
zones for Israel’s disadvantaged residents. It is also sig-
nificant that the only surviving building in the coastal part 
of Manshiyya is the Ecel Independence Museum, a right-
wing, armed Zionist organization whose troops captured 
the area and part of Jaffa in 1948 [17]13.

Summary

The clearly dualistic system that Tel Aviv-Jaffa is today 
was not a social and urban experiment for decades, but 
perhaps that is why the early period of “Jewish” archi-
tecture in Ottoman Palestine had little effect on the first 
modern Jewish city. Attempts by, for example, Alex Baer-
dald to develop a distinctive Jewish style in the region 
by combining traditional Middle Eastern architecture with 
neoclassical paradigms, as seen in his Technion building 
in Haifa (1914), had only a few followers in Tel Aviv. The 
formation and establishment of Jewish “regionalism” in 
the Middle East ultimately failed, as did European “na-
tional-style movements” in the early part of the century.

In the early 1930s, the ideas of functionalism promoted 
by Geddes replaced all attempts to define a specific “Jew-
ish style” by critically reviewing existing patterns and ex-
cluding them as a distinguishing feature for the adaptation 
of local works of historical or regional architecture. Thus, 
they wanted to completely break with the tradition of the 
Eastern European diaspora. At the same time, the grow-
ing Jewish-Arab conflict meant that, on the one hand, 
the idea of isolation was born, called Homa Umigdal in 
Hebrew – “Towerand Stockade, Wall and Tower”, whose 
originators were the kibbutz Shlomo Gur and the  architect 

12 As part of a much larger master plan, covering a total of 88 hect-
ares with buildings that had already been demolished or were to be de-
molished (including older areas of Tel Aviv), a plan was also introduced 
for the district. In 1963, an international urban planning competition was 
announced, which met with great public interest. However, for economic 
reasons, the winning concept never had a serious chance of being im-
plemented.

13 The building was erected in 1900 on the initiative of one of the 
Jewish settlers. During the Arab riots in 1929, a Jewish family lived 
there, but they moved out during the next riots in 1936. In 1948, one 
of the last Arab resistance points in the Manshiyya district was located 
nearby. During the flight, the building was badly damaged and remained 
unused until the 1970s, when Jewish veterans of the Jaffa struggle pro-
posed to create a museum in this building. It was supposed to be a kind 
of monument dedicated to the Jewish fighters of the Ecel (Irgun) organi-
zation who died during the fighting [17].
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 Yohanan Ratner, whilst on the other hand the modern and 
spacious Tel Aviv was supposed to be a symbol of a new 
nation, the opposite of the Arab crowds and dirt, of which 
Jaffa was synonymous for Jews. After the period of fight-
ing and after the establishment of the State of Israel, in 
the 1950s, Tel Aviv experienced a rapid demographic and 
urban development, which culminated in the population 
of 386,000 inhabitants in 1961. The borders were expand-
ed by 4,242 ha in 1951, and the city became the centre of 
three smaller centres to the east (Ramat Gan, Givaatayim 
and Bnei Brak). A modern city required modern archi-
tecture. It was basically a dream come true for Geddes, 
because – as the famous Israeli architect Sharon Rotbard 
stated: […] to	change	a	city,	you	must	first	change	its	his-
tory	[18]. In the case of the complicated fate of the Man-
shiyya estate discussed above, this sentence is painfully 
true, because a series of conflicts led to its complete era-
sure from social memory. The Israelis, after getting rid 
of the Arabs from Jaffa, rewrote this history, making the 
twentieth-century modernist Tel Aviv an interpretation of 
the style of new architecture and at the same time erasing 
the context associated with the previous inhabitants.

While the aforementioned reconstruction of the Man-
shiyya estate was never realized, other parts of Jaffa un-
derwent a process of limited gentrification that began in 
the mid-1960s with the project of creating an artist district 
in the remains of the Old Town, and the reconstruction 
process partially continued from the 1980s in the south-
ern district of Ajami. The dynamics of the aforementioned 
conflicts had a very strong impact on this area – the basic 
plans of the Zionist movement were realized: the Arab 
past of Jaffa and the colonial history of the origins of Tel 
Aviv were erased (as far as possible). Thus, the Man shiyya 
settlement basically ceased to exist and Jaffa retained its 
former position of “otherness” from Tel Aviv and is today 
seen as a “mixed” and “oriental” city, despite being offi-
cially an integral part of Tel Aviv. Part of this can be attrib-
uted to the concentration of the Arab  community  (fewer 

całkowicie z tradycją wschodnioeuropejskiej diaspory. 
Jednocześnie narastający konflikt żydowsko-arabski po-
wodował, iż z jednej strony zrodziła się idea izolacji na-
zwana po hebrajsku Homa Umigdal – „wieża i mur” (ang. 
Towerand Stockade, Wall and Tower), której pomysło-
dawcami byli kibucnik Shlomo Gur i architekt Yohanan 
Ratner, z drugiej zaś nowoczesny i przestronny Tel Awiw 
miał być symbolem nowego narodu, przeciwieństwem 
arabskiego ścisku i brudu, których synonimem była dla 
Żydów Jaffa. Po okresie walk i po powstaniu Państwa 
Izrael, w latach 50. XX w. w Tel Awiwie nastąpił szybki 
rozwój demograficzny i miejski, którego kulminacją była 
liczba ludności – 386 000 mieszkańców w 1961 r. Grani-
ce zostały poszerzone o 4242 ha w 1951 r., a miasto stało 
się centrum dla trzech mniejszych ośrodków na wschodzie 
(Ramat Gan, Givaatayim i Bnei Brak). Nowoczesne miasto 
wymagało nowoczesnej architektury. Było to w zasadzie 
spełnienie marzeń Geddesa, gdyż – jak stwierdził znany 
izraelski architekt Sharon Rotbard: […] aby	zmienić	mia-
sto,	należy	najpierw	zmienić	jego	historię [18]. W przypad-
ku omówionych powyżej skomplikowanych losów osiedla 
Manshiyya zdanie to jest boleśnie prawdziwe, gdyż seria 
konfliktów doprowadziła do całkowitego wręcz wyma-
zania go z pamięci społecznej. Izraelczycy po pozbyciu 
się z Jaffy Arabów ową historię napisali na nowo, czyniąc 
z XX-wiecznego, modernistycznego Tel Awiwu wykład-
nię stylu nowej architektury i jednocześnie wymazując 
kontekst związany z poprzednimi mieszkańcami. 

Podczas gdy wzmiankowana rekonstrukcja osiedla 
Man  shiyya nigdy nie została zrealizowana, inne części 
Jaffy przeszły proces ograniczonej gentryfikacji, który 
rozpoczął się właśnie w połowie lat 60. XX w. projektem 
stworzenia dzielnicy artystów w pozostałościach Starego 
Miasta i kontynuowanym stopniowo od lat 80. procesem 
rekonstrukcji w części południowej dzielnicy Ajami. Dy-
namika wspomnianych konfliktów odcisnęła się bardzo 
mocno na tym obszarze – zrealizowane zostały podsta-
wowe zamierzenia ruchu syjonistycznego: wymazano (na  

Il. 9. Osiedle Manshiyya oraz Tel Awiw widziane od strony Jaffy. 
Późne lata 60. XX w.  

(zbiory autora)

Fig. 9. Manshiyya district and Tel Aviv seen from the side of Jaffa. 
Late 1960s.  

(author’s collection)

Il. 10. Tel Awiw widziany od strony Jaffy.  
Na pierwszym planie z prawej jedyny zachowany budynek  

dawnego osiedla Manshiyya – Muzeum Niepodległości Ecel. 
Fotografia wykonana w 2017 r. (fot. K. Mroczkowski)

Fig. 10. View of Tel Aviv from the side of Jaffa. In the foreground,  
on the right, the only surviving building of the former Manshiyya estate 

– Ecel Independence Museum. Photograph taken in 2017  
(photo by K. Mroczkowski)
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than 20,000 in a city of 430,000 inhabitants) in several 
small neighbourhoods in southern Jaffa (Figs. 9, 10).

Today Tel Aviv-Jaffa is part of the Gush Dan metropoli-
tan area (approx. 3,854,000 inhabitants [19]), but this does 
not change the fact that the spatial difference between the 
north and the south determined by the above-mentioned 
historical processes still persists, penetrating into the cit-
ies south of Jaffa (Bat Yam and Holon). This is mainly 
seen in the socio-economic divisions that still generate 
a distinct spatial component: the poorer populations in Tel 
Aviv usually live in the former Jaffa regions and other for-
mer cities in Israel’s southern coastal regions – up to the 
Palestinian National Authority in Gaza Strip.

Translated	by
Krzysztof	Mroczkowski

ile się dało) arabską przeszłość Jaffy i kolonialną historię 
początków Tel Awiwu. Tym też sposobem osiedle Man-
shiyya w zasadzie przestało istnieć, a Jaffa zachowała 
swoją dawną pozycję „inności” w stosunku do Tel Awiwu 
i jest dziś postrzegana jako miasto „mieszane” i „oriental-
ne”, mimo że jest oficjalnie integralną częścią Tel Awiwu. 
Można to po części przypisać koncentracji społeczności 
arabskiej (mniej niż 20 000 w liczącym 430 000 miesz-
kańców mieście) w kilku małych dzielnicach w południo-
wej części Jaffy (il. 9, 10).

Dziś Tel Awiw-Jaffa wchodzi w skład obszaru metro-
politalnego Gusz Dan (ok. 3 854 000 mieszkańców [19]), 
ale nie zmienia to faktu, iż wyznaczona wskutek wspo-
mnianych procesów historycznych przestrzenna różnica 
między północą a południem utrzymuje się nadal, prze-
nikając do miast na południe od Jaffy (Bat Yam i Holon). 
Widać to przede wszystkim w podziałach społeczno-eko-
nomicznych, które wciąż generują wyraźny komponent 
przestrzenny: biedniejsze populacje w Tel Awiwie żyją 
zwykle w byłych rejonach Jaffy i innych dawnych mia-
stach w południowych rejonach nadmorskich Izraela – aż 
do arabskiej Strefy Gazy. 
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Streszczenie
Tematem artykułu jest wpływ narastającego konfliktu etnicznego i narodowego na rozwój tkanki miejskiej Jaffy i Tel Awiwu. Autor przy wyko-
rzystaniu elementów analizy przestrzennej (in situ oraz zachowanego materiału fotograficznego) i w oparciu o badania historyczne szczegółowo 
przedstawia ten proces. Zwraca uwagę na zespół czynników, które spowodowały, iż ta dynamicznie rozwijająca się struktura miejska została wyko-
rzystana w XX w. zarówno przez Żydów, jak i Arabów w polityce segregacji etnicznej i kulturowej. Ukazane wyniki badań wskazują okoliczności, 
które doprowadziły do oficjalnego podziału administracyjnego obszaru miejskiego Jaffy i utworzenia „hebrajskiego” miasta Tel Awiw – „papierowej 
granicy” wytyczonej między dwoma miastami w 1921 r. Pozwalają także ukazać istotny element historyczny, pomocny w zrozumieniu procesów 
tworzenia układu urbanistycznego współczesnego kompleksu Tel Awiw-Jaffa. Wyraźnie jest to widoczne zwłaszcza w przypadku osiedla Manshiyya/
Neve Shalom, którego – pomimo centralnej pozycji w całym systemie urbanistycznym – całkowite zniszczenie zmaterializowało wcześniejsze nie-
fizyczne rozdzielenie centrów osadniczych, jakimi były pierwotnie arabska Jaffa i żydowski Tel Awiw.

Słowa kluczowe: konflikt etniczny, procesy historyczne, zmiany urbanistyczne, Bauhaus, planowanie przestrzenne
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Abstract
In the study, the author shows – using elements of spatial analysis and based on historical research (sources s. a. studies, historical photographic ma-
terials and in situ) – the impact of the growing ethnic and national conflict on the development of the urban space of Jaffa and Tel Aviv. Author draws 
attention to the set of factors that caused this dynamically developing structure to be used throughout the 20th century by Jews and Arabs in the politics 
of ethnic and cultural segregation of both nations. The research results shown indicate the circumstances that led to the official division of the Arab 
administrative area of Jaffa and the creation of the “Hebrew” city of Tel Aviv – that “paper border”, which was drawn between the two cities in 1921. 
They also allow to show a unique historical element, very helpful in understanding the creation mechanism of the urban layout of the contemporary 
Tel Aviv-Jaffa complex. These existing discrepancies between the spatial potential and the actual use of the urban space were most evident in the 
case of the Manshiyya/Neve Shalom housing estate. Despite the central position in the entire urban system, its complete destruction materialized the 
previous non-physical separation of the settlement centers, which were originally Arab Jaffa and Jewish Tel Aviv.

Key words: ethnic conflict, history of urban changes, Bauhaus, spatial and urban planning


