
  כניסה

  

בית 'קיים דמיון בסכמת המבנה הפשוטה של 

טיפוס לבניין - אב, )Maison Dom-Ino(' דומינו

חדר המדרגות בקצה . ובית אליושה, המודרני

פנים , הבניין ולצדו חללי עבודה או מגורים

שמאפשרים כפי , קל לשינוי ושיפוץהמבנה 

וכפי ', ינו-בית דומ'של  היסודעקרונות 

שיפוצים . בית אליושהפעמים בשאירע מספר 

חוזרים ונשנים מותירים בקירות אותות של 

  .התרחשויות ואנשים, מקום, זמן

  

   2014 ,בית אליושה/מודל בית דומינו

  רועי פביאן 

  

   1914 ,בית דומינושקף 

  לה קורבוזיה

   www.fondationlecorbusier.fr   | מקור

  

   1931  ,וילה סבואהשקף 

  לה קורבוזיה

  www.fondationlecorbusier.fr|  מקור

  

   1935  ,בית אליושהשקף 

  תוכנית מקורית אדריכל מאיר צידר

  יפויריית תל אביב גנזך הנדסה ע| מקור 

  

   1955 ,פס קול האיש שבקיר

  יהודה פרדיס| מילים 

  מאיר הרניק| לחן 

  נוי -שמשון בר| שירה 

  www.youtube.com | מקור

   



  המסגרת

  

אספן אמנות , )1907-1991(אלפרד הכט 

-היה פעיל בלונדון בשנות ה, וממסגר ציורים

, כאיש שהמציא את המאונט הצבעוניזכור . 50

על שמו . המשטח עליו מודבק הפספרטו

, עמותה ללא כוונת רווח, קרויה גלריה אלפרד

שמטרתה לקדם יצירה מקורית ללא תלות 

  .בשוק האמנות

הרווח . הציור לסביבתוהמסגרת חוצצת בין 

מטרתו , בין המסגרת לציור קרוי פספרטו

ולהעצים את , לחדד את מיקוד הצופה בציור

הפספרטו והמסגרת מבדילים את . משמעותו

הציור מסביבתו ומקלים את מלאכת זיהוי 

  .האמנות במרחב הרציף של היומיום

הבניין המקורי . חריר הצצה אל חלל הגלריה

, ידר הסתיים במפלס זהשנבנה על ידי מאיר צ

הוסיפה  1953- ו 1950בין השנים . שהיה הגג

קומות  2המפלגה הקומוניסטית הישראלית 

פעלה בבניין  2000-בראשית שנות ה. למבנה

עבורה  נהרסה תקרת קומת , חנות מוסיקה

חריר הצצה זה . הקרקע לטובת חלל תצוגה

משקיף וממסגר , ממוקם במפלס הגג המקורי

  .האמנות של גלריה אלפרדאת חלל תצוגת 

  

  שנה לא ידועה  ,צילומים אלפרד הכט

  אוסף פרטי| מקור 

  

  2014 ,המסגרת

  .רועי פביאן –טקסט , אריכי לינוליאום

   



  י"מק

  

שימש  70-ועד אמצע שנות ה 1950משנת 

הבניין כבית הועד המרכזי של המפלגה 

, הבניין). י"מק(הקומוניסטית הישראלית 

עבור ' דפוס עמל'על ידי  1949-שנרכש ב

בית 'כונה ,  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

מנהיג , נסקי'לזכרו של אליהו גוז' אליושה

. 1948- שנהרג באירוע טרגי ב, מרכזי במפלגה

, הבניין שימש בעיקר לפעילות משרדית

דפוס '-לדיונים וישיבות בנושאי המפלגה ו

ושכן , שהיה בית הדפוס לביטאוניה', עמל

פעלתנותה הביקורתית של . בבניין סמוך

מדיניות , המפלגה נגד ממשלת ישראל

הממשלה ומוסדות המדינה הרשמיים הביאו 

, להתנכלות גורמים רשמיים כלפי המפלגה

אה וכללו האזנות סתר וריגול אחר שכנר

ואף הצרת פעילותה , המתרחש בבניין

  .הציבורית

  

  70–40-שנות ה, צילומים אסתר וילנסקה

  כנסים, פגישות, ועידות, נאומים

  .אוספים מיוחדים, ארכיון יד טבנקין| מקור 

  

   50- 40-שנות ה, כרזות

  .אוספים מיוחדים, ארכיון יד טבנקין| מקור 

  

   1986  ,טקסט ריגול

, ארכיון יד טבנקין', שירות הידיעות של ההגנה| 'מקור 

  .אוספים מיוחדים

   



  מדרגות

  

מעל מפלס זה היה חוץ הבניין המקורי עד 

קומות לבניין אילצה את  2הוספת . 1949שנת 

המפלגה הקומוניסטית להמשיך את חדר 

המדרגות . המדרגות עד מפלס הגג החדש

והן נוצקו  1935-המובילות למפלס זה נבנו ב

המדרגות . בתבנית בעלת חתך מעוגל

נוצקו בתבנית  1950-החדשות בבניין שנבנו ב

קומות התוספת . בעלת חתך בזויות ישרות

  . נבנו עבור משרדים ודירת שומר

  

  2014, שרטוט אדריכלי חתך מדרגות מקוריות וחדשות

  רועי פביאן

   



  טריפטיך אליושה

  

בין מנהיגיה היה ', אליושה, 'נסקי'אליהו גוז

המפלגה הקומוניסטית של 'הבולטים של 

אליושה . 40-בשנות ה) פ"פק(' פלסטינה

הוביל התאגדויות פועלים בארץ ישראל למען 

והיה דמות מרכזית , קידום מעמד הפועל

. בשילוב כוחות בין פועלים ערבים ויהודים

 ופרסם באופן, אליושה היה פובליציסט ומחבר

 שתים. 'ל העםקו'קבוע בעיתון המפלגה 

גורל ישראל קשור : "מאמרותיו הידועות הן

אנו  –אין אנו רוצים למות "-ו" בגורל העולם

  !".רוצים לחיות

קשריו הענפים עם תנועות קומוניסטיות 

במזרח אירופה הביאו אותו להשתתף בכנסים 

שם ייצג את , קומוניסטיים בינלאומיים

. התנועה הקומוניסטית הארץ ישראלית

ליחות לוועידת איחוד מפלגות בשובו מש

, נהרג אליושה, 1948פועלים בפולין בדצמבר 

כאשר המטוס בו טס נחת נחיתת אונס בשמי 

  .יוון והתרסק

  

   פורטרט שמן

  צייר לא ידוע

  .המפלגה הקומוניסטית הישראליתארכיון | מקור 

  

  2014, שרידים

  רועי פביאן – חומרי בניין וחשמל

  2014, שביתות והפגנות

  רועי פביאן – 'קולאז

   



  כתב ברזל

  

זיון . חושף שורות לבנים, הקיר עירום מטיח

פסי חלודה . מוטות ברזל גלוי בפני הבטון

כמו כתב ברזל מימים , אנכי ואופקי, קלופה

, הברזל קלוף ומתפורר לשכבות. עברו

פירורים ושבבים של , כקליפות בצל מוכתם

, קרועים, המוטות מפוצלים. 'תחמוצת פירום'

יחידות מנותקות נפרדות מפני הבטון , חצויים

, הבניין הוא חיית פרא. אותו נועדו לחזק

העזובה , השיפוץ מכניע ומביית אותה

  .משמשת לה פה

  

  2014 ,כתב ברזל

  רועי פביאן  -תחריט בטון 

   



  ץ"כתובת בג

  

ידיעה ביקורתית נגד ממשלת ישראל 

בעיתוני המפלגה  1953התפרסמה במרץ 

אל '-ו' קול העם'וניסטית הישראלית הקומ

הידיעה שהייתה משוללת יסוד . 'אתיחאד

', הארץ'הסתמכה על ידיעה קודמת מעיתון 

ימים  10-והביאה לסגירת עיתוני המפלגה ל

בהסתמך על , בהוראת שר הפנים ישראל רוקח

בעתירה . בפקודת העיתונות )א) (2(19סעיף 

לבית המשפט העליון פסק השופט אגרנט 

ובת העיתונים בטענה לפגיעה בחופש לט

' עלול'תוך שהוא מתעכב על המונח , הביטוי

השופט התייחס בהרחבה . המופיע בפקודה

, לחשיבות העיתונות בבירור האמת במדינה

ודרש מהשר שקילת אינטרסים מאוזנת בין 

ביטחון '-ו' שלום הציבור', 'חופש הביטוי'ערכי 

כי בסיכום הפסיקה קבע השופט . 'המדינה

בין ' וודאות קרובה'-בהעדר קשר סיבתי ב

התבטאות עיתונאית לפגיעה בציבור או 

בביטחון מהווה סגירת עיתון חריגה יסודית 

  .מתחום סמכות השר

  

  ץ קול העם "בג

; 73/53ץ "בג|   1953', כרך ז, "פסקי דין"|  ציטוט מתוך 

87/53   

נגד שר " אל אתיחאד"עתון , מ"בע" קול העם"חברת 

  .הפנים

   



  האינטרנציונל

  

מתוך סרטה התיעודי –' האינטרנציונל'המנון 

של הגר קוט על המפלגה הקומוניסטית 

  . הישראלית

  

  'האינטרנציונל'

  'עולם ישן עדי היסוד נחריבה'קטע מתוך הסרט 

  1993הגר קוט 

   



  אלף תשע מאות חמישים ושלוש

  

אלף תשע מאות חמישים ושלוש הייתה שנה 

עבור המפלגה הקומוניסטית  רווית אירועים

באותה שנה הושלמה בנייתה של . הישראלית

עיתון . קומה נוספת ואחרונה לבית אליושה

צודד בעמדה הסובייטית ' קול העם'המפלגה 

. במשפט הרופאים היהודים שהואשמו בריגול

כתבה מתריסה נגד ממשלת בן גוריון 

האשימה את ממשלת ישראל בספסרות בדם 

בעבור הקשר עם ממשלת  ,הנוער הישראלי

שר הפנים ישראל רוקח סגר . ארצות הברית

ימים בטענות  10-את עיתוני המפלגה ל

ומנגד זכתה המפלגה , לפגיעה בשלום הציבור

שמשמשת עד ימינו ציון , בפסיקה תקדימית

. דרך בהגנה על זכות יסוד חופש הביטוי

הוטבעה ברזל בבטון במפתן  1953הספרה 

  .לציון שנה משמעותית זו היציאה לגג הבניין

  

1953 ,1953  

  י "מק - הטבעת ברזל בבטון
  


