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חברי . אביב יפו�על גבול תל 5התמקמה גלריה אלפרד בבניי� יש� בסמטת שלוש  2014בינואר 

� החברתית פעילות הגלריה בסביבתה בהקשרי� רלוונטיי� שיזינו אתהגלריה התעניינו 

קירות הבניי� היו סדוקי� . היה במצב ירוד, 1935שהוק� ב, הבניי�. עירונית החדשה

�איכות בנייה ירודה ושינויי� ואלתורי� שהתרחשו , כתוצאה מהתבלות טבעית, ומתקלפי

לרתו� את העבר אל ו, שמפתה לפענח את אותות הזמ�, בעזובה, יש משהו בה. ע� הזמ�

הסיר , כיתות הלימוד וסדנאות העבודה, חלל הגלריה ,יעודיי�הי שיפו$ החדרי�. ההווה

�נותר מטולא ע�  חדר המדרגות רק. ובתו% כ% העלי� את שיירי העבר, ואט� את הפגמי

  .התרחשויות ואנשי�, מקו�, זמ�ל מסגרת תוחמת, זנוחהמעטפת 

היא מסלול סיור בפרק זמ� משמעותי ' Maison Dom-Ino –בית אליושה 'העבודה 

על מנת להקי� בו את בית הועד ' דפוס עמל'נרכש הבניי� על ידי  1949בשנת . בתולדות הבניי�

לזכרו של ' בית אליושה'הבניי� זכה לכינוי . המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית

הוסיפה  1953עד  .לכ� וד�טרגי שנה ק אירוענהרג בש, מנהיג מרכזי במפלגה, נסקי'אליהו גוז

וציינה זאת בכתובת ברזל מוטבעת במפת� הבטו� , הקומות העליונות לבניי� 2המפלגה את 

אשר בפסיקתו של שופט , באותה שנה ג� זכתה המפלגה בעתירה נגד שר הפני�. יציאה לגג

סכמת המבנה . הניחה את היסודות לחוק חופש הביטוי בישראל, בית המשפט העליו�

 דומה בחוסר יומרנותה, ה או מגורי�חדר מדרגות בקצה הבניי� ולצדו חללי עבוד, הפשוטה

שפיתח האדריכל לה , יטיפוס לבניי� המודרנ�אב, )Maison Dom-Ino(' בית דומינו'�ל

אשר , הנדסיי�� מודל גנרי זה התבסס על מספר כללי� אדריכליי�. 1914קורבוזיה בשנת 

קל לשינוי ' בית אליושה'ג� , 'דומינו�בית'כמו . מודרנישיקפו ערכי� ועורכות חיי� בעיד� ה

  .בעוד חדר המדרגות נשמר כשהיה, בבניי� מספר פעמי� שאירעכפי , ושיפו$

. לבניי� וסופו ביציאה לגגראשיתו בכניסה , תחנות בחדר המדרגות �7 ר עובר במסלול הסיו

, כחלק מעבודה זו, �וחלק� יזומיחלק� קיימי� , שינויי� בחלל הפני� של חדר המדרגות

מרחב בי� השני� �את השינויי� שחלו לאור% ציר הזמ�מבטאי� ו ,משתלבי� בחומר וצורה

הבלחות נקודתיות לתקופות נוספות בתולדות הבניי� מדגישות רגעי� . �1953ל 1949

�, כגו� חריר הצצה מבעד לדופ� חדר המדרגות אל חלל הגלריה, אסטטיי�� פונקציונאליי

. של הגלריה התצוגהחלל שקי+ על וכיו� מ, בניי� בגגמחו$ ל 1949היה עד במפלס גובה ש

כפי שה� מעוצבות במהל% , שינוי חת% המדרגותפני� זה מצוי� ג� בשרטוט �מעבר חו$



תחנות המסלול משקפות  .המקורי לעומת מהלכי המדרגות שהתווספו בשל הוספת הקומות

ריהוט ומוצגי� , ב פרטי אדריכלותילותו% ש, למופשט� רעיונות על התפר בי� היומיומי

�אחר מד+ פח ו', בית הדומינו'לבני סיליקט של מד+ פח נושא מודל , כ%. קיימי� ומושתלי

להחייאת ככלל חומרי ארכיו� משמשי�  .י"נושא טלוויזיה המשדרת צילומי ארכיו� של מק

ל אחר חברי כרזות מדפוס עמל ומסמכי ריגו �י "מסרי� כגו� ההווי בבניי� בתקופת מק

. בעבר ובהווה תולדות המבנהדמויות מפתח מ 2ברובד האנושי מוזכרות בעבודה . המפלגה

, בלטה בהנהגת המפלגה הקומוניסטית הגברית באות� שני�ש, אסתר וילנסקה, הראשונה

והייתה מחלוצות הקומוניסטי� בעול� , ערבי�הובילה מאבקי עובדי� ושיתופי פעולה יהודי

, על שמו עמותת גלריה אלפרד, אלפרד הכט, השני. שסירבו להיענות לכל תכתיב סובייטי

המפלס העליו� . �50 אשר היה אספ� אמנות והתפרנס ממסגור ציורי� בלונדו� בשנות ה

צא של המצב אידאית וכפועל יו�ברמה מושגית, משק+ את רלוונטיות העבר להווהבמסלול 

של חופש מוקדש לפסיקה התקדימית מפלס זה . חברתי בישראל בעשור האחרו��הפוליטי

שניה� נתפסי� בחברה הישראלית , הרעיו� הסוציאליסטיקריסת ול$ קול הע� "בבגהביטוי 

במידה מסוימת של השתוממות ופליאה כלקוחי� מימי עבר משוללי רלוונטיות לתקופה 

שילוב חומרי� ופרטי מ המורכבותרות מלווי� את תחנות העבודה מלל הסבר וכות .הנוכחית

�שזירת האוטנטי . לצד מקוריי� ששרדו חלקית את השני� ,בעלי חזות מקורית ,מבנה חדשי

גבולות ומעלה תהיות באשר ל, ע� המושתל מעצי� את פעולת המסגור באמצעות חלל

היחס . משמעות טעו� בייקטאו והיותופונקציונאליות יומיומית של מבנה אפשריי� בי� 

מבקרת  י ובו בזמ�מרחבתפקודי שמתקיימת ברצ+  ,לבניי� כא� הוא כאל חומר גל� ליצירה

  .אותו

  

יפו תו�  –אביב � במחקריו הוא בוח� את תולדות העיר תל. ניתאוחוקר תרבות אורב, מתכנ� ערי�, אדריכל, אמ� | רועי פביא�רועי פביא�רועי פביא�רועי פביא�

תו� בחינת ו באמצעי� אמנותיי�ודק תפיסות חלל ומשמעות של המרחב במקביל הוא ב. דיסציפלינארית� נקיטת עמדה אינטר

  .נורמטיביי� חברתיי� גבולות

  

  .התנועה הקיבוצית יד טבנקי�  �ארכיו, גלריה אלפרד |תודות תודות תודות תודות 
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