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  מבוא  1

  

עבודה זו נועדה לסקור את מצאי המורשת המקומית של שכונת מונטיפיורי. שכונה זו, אשר חווה תהליך 

מצטופפת ומשתנה לבלי היכר. השינויים המתחוללים בה, המבטאים צרכי פיתוח מואץ מזה למעלה מעשור, 

ן מבקר ומכוון יעיל, וכתוצאה מכך מאבדת השכונה את ייחודה שוק והתכנות סטטוטורית, חסרים מנגנו

ויתרונותיה. עבודת הסקר התחקתה ואפיינה את אופי השכונה ומרכיביה ומנתה מספר כשלים הנובעים 

מאופן התפתחותה העכשווי. על מנת לפצות על כשלים אלו, מוצגות בסוף העבודה המלצות אופרטיביות 

המלצות אלה מבקשות להתוות את התפתחותה העתידית של באופן מבוקר. להמשך תכנון ופיתוח בשכונה 

  השכונה באופן שיבטיח שמירה מינימאלית על צביונה וישפר את תנאי הדיור והפעילות במרחב הציבורי.

פרק על תולדות השכונה מראשיתה ועד ימינו. פרק זה מושתת על סקר ספרות, מפות, ב פותחתהעבודה 

נוסף. פרק זה, שהוכן בעזרת ד"ר יוסי ויטריאול, מקנה הבנה טובה לרקע ההתפתחותי  תצ"א וחומר ארכיוני

מצבה הנוכחי היום. בהמשך העבודה, ומעלה תובנות באשר לאנושי, הפיסי, שימושים והשל השכונה בהיבט 

תח נסקרת השכונה על מצבה כיום, בהיבט הפיסי, תכנוני ומורשת מקומית. המצב הקיים בשכונה נסקר ומנו

והצלבות  מעובדים וערוכים במפותממצאי סיורים וחומרים ויזואליים (מפות, תצ"א צילומים), אשר על בסיס 

מידע. התובנות מנוסחות בפרק המסקנות ומומרות בפרק ההמלצות שאחריו למהלכי תכנון, עיצוב ופיתוח. 

הנחיות עיצוב אדריכלי, בסוף העבודה מופיעים נספחים המשמשים כלי עבודה נוסף להמלצות, הכוללים 

  הנחיות לשמירה על צמחייה, וכרטסת אתרי מורשת מקומית.
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  סקירה היסטורית 2

כנקודת יישוב ליד הגדה המערבית של נחל מוצררה (איילון), על  1924שכונת מונטיפיורי הוקמה בשנת 

מלחמת העולם אביב רק בימי - אדמת פרדס שנודע כפרדסו של משה מונטיפיורי. השכונה, שסופחה לתל

השנייה, לא הייתה שכונת עוני מובהקת מתחילתה אך הלכה והתפתחה לאורך השנים כשכונה מוזנחת 

  שרוב תושביה עניים. 

עד כה לא נערך מחקר שבחן את שכונת מונטיפיורי. מקור מחקרי יחיד המלמד על עברה של השכונה הוא 

גלגלות הבעלויות עליו עד למכירתה של המחקר שערכה שושנה הלוי אודות הפרדס שקדם לשכונה והת

. אודות השכונה נכתבו שני ספרים של בני המקום: ספרו של רזי צוונג, 'שכונה 1אדמת הפרדס לצרכי מגורים

, הכתוב כספר זכרונות ומתואר בו בעיקר הווי החיים בשכונה; ספרו 2001אחת ואדי אחד וכלניות' משנת 

, הכתוב בעיקרו כמדריך סיורים בין בתי השכונה. במדריך 2009שנת של יעקב מרקל, 'שכונת מונטיפיורי' מ

, 2009כהן, 'תל אביב עיר גלויה' משנת -אביב של יוסי גולדברג, שולה וידריך ועירית עמית-הסיורים בתל

מוקדש פרק לשכונת מונטיפיורי. מלבד מקורות אלה אפשר למצוא התייחסות שולית לשכונת מונטיפיורי 

  אביב.-שבחנו את תולדותיה של תל במחקרים שונים

סקירת תולדות חלקת הקרקע עליה הוקמה השכונה והתפתחותה ההיסטורית של השכונה חושפת שלוש 

  תקופות עיקריות:

  : פרדס מונטיפיורי1924-1853

  אביב-: הקמת שכונת מונטיפיורי והתפתחותה כיישוב נפרד ליד תל1943-1924

  אביב-בתחומי שטח השיפוט העירוני של תלעד ימינו: שכונת מונטיפיורי  1943

  

בהתאם לשלבים המפורטים לעיל, תוצג להלן ההתפתחות ההיסטורית של פרדס מונטיפיורי ושל שכונת 

המגורים שהוקמה על שטחו, ויובהרו הגורמים שהשפיעו על התפתחות השכונה. בין השלב השני לשלישי 

יה הפיסיים עוצבו בעקבות שני אירועים: הקמת יובא הסבר על התפתחותה המרחבית של השכונה שקוו

. בסוף הסקירה ההיסטורית יוצגו נתונים סטטיסטיים 1943- אביב ב- וסיפוחה לתל 1924- השכונה ב

  הממחישים את השינויים שחלו בשכונה לאורך השנים. 

  

  תולדות פרדס מונטיפיורי 2.1

 –ידי רבי יהודה הלוי מרגוזה -על 19-הפרדס, שעל אדמתו הוקמה שכונת מונטיפיורי, ניטע באמצע המאה ה

מחדש ההתיישבות היהודית ביפו ורבה של הקהילה היהודית בעיר. הייתה זו הפעם הראשונה בה נעשה 

ישראל. כיאה לניסיון ראשון אכן ניכר חוסר הידע - ידי יהודי בעת החדשה בארץ- ניסיון לעיבוד האדמה על

                                                           
תחת הכותרת  1976המאמר התפרסם לראשונה בשנת  .69-57שושנה הלוי, פרשיות בראשית בתולדות הישוב, תשמ"ט, עמ'  1

  של כתב העת 'קתדרה'. 2'פרדס מונטיפיורי' בגיליון מספר 
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ת הפרדס אותה הוא קיבל מקלורינדה מיינור, מנהיגת החקלאי של יהודה הלוי והוא נזקק לעזרה באחזק

הקבוצה הדתית האמריקנית שהתיישבה על גבעה סמוכה הידועה כ'הר התקווה' (כיום בית הספר 'שבח'). 

מיינור חכרה את הפרדס ואף מימנה הכשרתם של פועלים יהודים כדי שיעבדו בו, בהתאם לאמונתה הדתית 

  .  2דמה בארץ הקודש כדי לקרב את הגאולהשיש ללמד את היהודים לעבד את הא

, בעת ביקורו הרביעי בארץ, רכש את הפרדס משה מונטיפיורי שנודע בסיועו ליישוב היהודי 1855בשנת 

. מונטיפיורי החזיק בידיו באותה עת רישיון מאת הסולטאן לרכוש קרקע 19-ישראל במהלך המאה ה-בארץ

ייעד מונטיפיורי כמקור פרנסה ליהודי יפו. לנגד עיניו ראה בארץ למטרות צדקה. ואכן, את הפרדס שרכש 

מונטיפיורי את שגשוגו של ענף הפרדסנות סביב יפו ולכן הניח שהפרדס יהווה מקור פרנסה יציב למשפחות 

היהודים שיעבדוהו. אלא שחוסר ניסיון היהודים בעיבוד האדמה ובעיקר בהלכות פרדסים גרם לגירעונות 

ורי לכסות מידי שנה. מספר ניסיונות להחליף את החוכרים לא עזרו והפרדס המשיך אותם נאלץ מונטיפי

  להציג הפסדים ואף היה במשך זמן מה מוזנח לחלוטין. 

הועבר הפרדס לבעלותה של קרן 'מזכרת משה' שהוקמה בלונדון  1885לאחר מותו של מונטיפיורי בשנת 

ותו של מונטיפיורי, החכירה הקרן את הפרדס לחברת , כעשור לאחר מ1894כדי לנהל את עזבונותיו. בשנת 

כי"ח (כל ישראל חברים) וזו העבירה אותו לבית הספר החקלאי שהקימה 'מקווה ישראל'. למרות התמחות 

  אנשי 'מקווה ישראל' בחקלאות לא הצליחו אף הם להפוך את הפרדס לרווחי. 

ודים שעבדו בו. 'קרן מזכרת משה' בראשותו 'מקווה ישראל' העסיק בפרדס מספר פועלים ערבים בנוסף ליה

של דוד ילין תבעה להפסיק את העסקת הערבים, זאת בהתאם להסכם ההחכרה. אנשי 'מקווה ישראל' ניסו 

להצדיק את העסקת הערבים בצורך במומחיותם ובזריזותם אולם בקרן 'מזכרת משה' עמדו בתוקף על קיום 

ידי הסכמה שאין עוד הצדקה בהחזקת הפרדס. מספר ימים ההסכם. בסופו של דבר הגיעו שני הצדדים ל

נמכרה אדמת הפרדס לסוחרי הקרקעות ישראל טננבוים וישראל בלומנפלד בעלי  1922לפני סיום שנת 

'סוכנות אמריקנית אי"ת לעסקי קרקעות. בחוזה המכירה הופיע סעיף לפיו ימשיך שטח האדמה שנמכר 

  .3לשאת את שמו של מונטיפיורי

  

  ני הפרדס והתפתחותו מאפיי 2.1.1

כפי שיוסבר בהמשך, למאפייניו הפיסיים של פרדס מונטיפיורי הייתה השפעה על מאפייניה הפיסיים של 

השכונה שהוקמה במקום הפרדס. כדי להבין את ההשפעה על עיצוב השכונה יפורט להלן אופן התפתחותו 

  של הפרדס על חלקיו.

תן שכלל עצים ממינים שונים ורק פחות ממחציתו כלל עצי הפרדס שנטע רבי יהודה הלוי היה למעשה בוס

הדר: בעיקר עצי תפוז, אך גם עצי לימון ואתרוג. בשל חוסר בתקציב התקשה יהודה הלוי להשלים את 

דונם משטח האדמה בן יותר ממאה  20-פני כ-נטיעת רובו של השטח שקנה ולכן הבוסתן כולו השתרע על

                                                           
 שם. 2
  שם. 3
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בחלקו המערבי של השטח, צמוד לדרך הראשית שחיברה בין יפו לפתח . מיקומו של הבוסתן היה 4הדונם

  תקווה.

ידי מונטיפיורי. קטע נוסף, -לא הורחב השטח הנטוע שנקנה על 19-לפחות עד לשנות השמונים של המאה ה

-של המאה ה 80- דונם בחלקה המערבי של אדמת הפרדס, ניטע לכל המוקדם בשנות ה 20- בן פחות מ

ידי אנשי 'מקווה ישראל' -דונם בחלקה המזרחי של אדמת הפרדס ניטע ככל הנראה על 60-.  שטח בן כ195

, עת הוכנסו 1897. אין אמנם תיעוד על נטיעה זו, אך רק לאחר שנת 19-לכל המוקדם בסוף המאה ה

ישראל מנועי שריפה פנימית, ניתן היה להרחיב באופן משמעותי את יחידת הפרדס -לשימוש בפרדסי ארץ

דונם  30-25ידי בהמות להשקות - עד אותה עת ִאפשרה מערכת האנטיליה המסורתית שהונעה על היחיד.

פרדס לכל היותר. מכיוון שבפרדס מונטיפיורי הייתה רק באר אחת לא ניתן היה להרחיב באופן משמעותי 

  את הפרדס לפני התחלת השימוש במנועי השריפה הפנימית.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .שם 4
(לעיל  המובאת אצל שושנה הלוי 19- של המאה ה 80-; מפת פרדס מונטיפיורי משנות ה1879ל ; מפת סנד1980מפת בדקר  5

  .59, עמ' )1הערה

  19-פרדס מונטיפיורי במפות משנות השמונים של המאה ה

פחות מרבע גודלה של  –דום  20-(מימין קטע מהמפה) יתן לראות את הפרדס המשתרע על שטח שגודלו כ 1880במפת בדקר משת 
י יהודה הלוי מרגוזה והוא ותר במימדיו אלה לפחות עד שות השמוים חלקת הקרקע בבעלות מוטיפיורי. היה זה הפרדס שטע רב

(משמאל) מפורטים חלקיה של אותה חלקת אדמה. במקרא המפה בכתב  19-של המאה ה 80-. במפת הפרדס משות ה19- של המאה ה
) הוא פרדס חדש ואילו החלק Bמערבי (סומן באות -) הוא הפרדס הישן, החלק הצפויAמערבי (סומן באות - יד אמר שהחלק הדרומי

) איו טוע כלל ומהווה אדמת זריעה (המפה מובאת בספרה של שושה הלוי, פרשיות בראשית בתולדות הישוב, Cהמזרחי (סומן באות 
  תשמ"ט. הלוי איה מציית מהו מקור המפה).

המפה כפרדס חדש. חוסר רווחיותו של  מערבי לא היה טוע עדיין באותה עת, למרות שהוא מופיע במקרא-יתכן שהחלק הצפוי
, כל אלה מצביעים על כך שהפרדס לא הורחב באותה עת, 1855- הפרדס, החיפוש אחר חוכרים אחרים ופטירתו של מוטיפיורי ב

. 19-למרות שהיה שטח שיועד לטיעת פרדס חדש. סביר להיח שאת השטח הזה טעו לבסוף אשי מקווה ישראל לקראת סוף המאה ה
חלקה המזרחי של חלקת הקרקע טעו אשי מקווה ישראל גם כן. לחלוקתו הפימית של פרדס מוטיפיורי יש חשיבות בשל את 

  השפעתה על תוואי הרחובות בתוך השכוה. 
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  אביב- פיורי מהקמתה ועד סיפוחה לתלתולדות שכונת מונטי 2.2

אביב בקצב גידול מהיר בעקבות גלי העלייה - מאז תחילת שנות העשרים החלה לצמוח אוכלוסיית תל

ישראל. הגידול המהיר באוכלוסייה גרם לצפיפות ולמחסור בדירות ובקרקעות ולכן הלכה -היהודית לארץ

כונות החדשות הוקמו כנקודות התיישבות פני קרקעות שנרכשו סביבה. חלק מהש- העיר והתרחבה על

בה מצאו רבים מתושבי השכונות  –אביב, למרות שהיו קשורות אליה - נפרדות מחוץ לשטח העירוני של תל

  את פרנסתם ולשירותיה נזקקו. אחת מאותן נקודות יישוב חדשות הייתה שכונת מונטיפיורי. 

די לשכונת מונטיפיורי. שכונה זו אינה מתייחדת הקמתה של שכונת מגורים על אדמת פרדס אינו מקרה ייחו

אף בעובדה שהוקמה על פרדס שהיה בבעלות יהודית. הקמתה של שכונת מונטיפיורי הייתה חלק מתופעה 

אביב -יישובית של הרחבת יישובים יהודיים על חשבון קרקעות פרדסים שהיו סביבם. תופעה זו בלטה בתל

  דמות פרדסים, שבחלקם היו פרדסי יהודים. בה רבות מהשכונות החדשות נבנו על א

לעומת היותה של שכונת מונטיפיורי חלק מתופעה נרחבת, לפרדס שקדם לשכונה אכן היו מאפיינים 

ישראל; פרדס זה - ייחודיים: בפרדס זה התרחש הניסיון היהודי הראשון לעיבוד אדמה בעת החדשה בארץ

ישראל. ייחודיותו של הפרדס כמפעל צדקה -רי בארץהיה אחד ממפעליו הפילנתרופיים של משה מונטפיו

השקעה לה הייתה הצדקה  –בולטת לאור ההשקעה הגדולה שנדרשה לנטיעה של פרדס ולתחזוקתו 

  כלכלית לאור הרווח הגדול הצפוי.

עם  19- בעשורים האחרונים הוכר ייחודה של שכונת מונטיפיורי כשכונת מגורים שראשיתה באמצע המאה ה

פרדס מונטיפיורי. לביסוסה של תדמית זו תרמו בין השאר כתבות עיתונאיות שעסקו במאבקם התחלתו של 

אביב להסב את שכונת המגורים לאזור תעשייה (על כך בהמשך). - של תושבי השכונה נגד כוונת עיריית תל

ועסקה בשכונת מונטיפיורי נכתב  1976כך, למשל, בכותרת כתבה שהתפרסמה במוסף 'הארץ' בשנת 

. בכתבה אחרת נכתב 'השכונה הקרויה על שמו של השר משה 6שנה' 120שכונה 'נוסדה לפני שה

מונטיפיורי הידוע כמי שקנה וגאל את אדמותיה ומסרם לאנשי הפועהמ"ז הצעירים, מתרפקת על נבכי עברה 

  . 7ומייחלת לחדש ימיה כקדם, שכן בהווה אין היא זוכה לתפנוקים'

קיומו של המקום כשכונת מגורים הצביעו הכתבות העיתונאיות, ויתכן אף  כדי לחזק את המאבק בעד המשך

גורמים נוספים, על המשכיות התיישבותית לכאורה בין הפרדס לשכונת המגורים. השכונה אכן מעידה על 

ייחודיותו של הפרדס בכך שהיא נושאת את שם בעליו. אף שרידי מתחם בית הפרדס הקיים בשכונה ותוואי 

הווים עדות לאותו פרדס. כמו כן הבאר שהייתה בבית הפרדס שימשה כמקור המים לתושבים רחובותיה מ

בעשור הראשון לקיום השכונה. אלא שבהיבט ההיסטורי יש צורך להפריד בין העדויות הקיימות בשכונה 

                                                           
  .8.1.1976, 33, 9-8אביב', הארץ, מוסף, עמ' -דורון רוזנבלום, 'שכונת מונטיפיורי מתה וחיה בתל 6
הכתבות העיתונאיות הללו, שתמכו במאבק של  . את29.7.1980עבר והווה!', הצופה,  –מיכאל טוכפלד, 'שכונת מונטיפיורי  7

אנשי השכונה, אפשר להשוות לטיעוניהם של אנשי ועד השכונה הותיקים. אלה האחרונים טענו שיש לשמור על שכונת המגורים 
בשל התחשבות בדבקות התושבים אשר נותרו במקום ועמדו בקשיי שיטפונות העבר ובימים קשים אחרים. אך הם לא ראו עצמם 

ל כממשיכים בדרך כלשהי את פרדס מונטיפיורי שקדם לשכונה. ראו למשל את הכתבה של המשורר יעקב רמון, תושב שכונת כל
מונטיפיורי ומהפעילים הבולטים של ועד השכונה עוד משנות השלושים, יעקב רמון, 'יש למנוע פגיעה באופיה של שכונת 

  .10.2.1971מונטיפיורי בת"א, הצופה, 
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לקיומו של הפרדס ההיסטורי לבין היותה של השכונה חלק מתופעה רחבה של בניית אזורי מגורים על 

מות פרדסים. להבחנה זו חשיבות גם לאור תופעה יישובית אחרת שהתרחשה באותה תקופה כאשר אד

. לעומת זאת, 8נקודות התיישבות יהודיות במישור החוף, בעיקר בשרון, אכן הוקמו על בסיס ענף הפרדסנות

קרקעות  אביב, ושכונת מונטיפיורי ביניהן, מהוות עדות להסבה של-השכונות השונות שהוקמו סביב תל

  חקלאיות לבניה ואינן תולדה של הפרדס עליו הוקמו. 

  

  הקמת השכונה והתפתחותה 2.2.1

העבירו את זכויותיהם  1922אנשי 'סוכנות אמריקנית אי"ת לעסקי קרקעות' שרכשו את אדמת הפרדס בסוף 

 100- לסוחר הקרקעות דב שפאק ולשותפו חייקל שיף. את אדמת הפרדס שגודלה כ 1923על הקרקע בסוף 

דונם שנרכשה מידי הטמפלרים, חילקו שפאק ושיף למגרשים והחלו  60- דונם, בנוסף לחלקת אדמה בגודל כ

חברי קבוצת 'המזרחי הצעיר' שהיו  32היו  1924לשווקם ליחידים. הראשונים להתיישב במקום בשנת 

ץ ועד מהרה החלו ברובם מורים בתלמוד 'שערי תורה' בשכונת נווה שלום. בתחילה בנו המתיישבים צריפי ע

  . 9לבנות גם מבני אבן

על הצפוי להם בעתיד למדו המתיישבים הראשונים כבר בעת התחלת בניית בתיהם, כאשר שלטונות 

המנדט הזהירו אותם מפני השיטפונות הצפויים במקום. בשל המיקום ליד גדת נחל מוצררה והגובה הנמוך 

מידי כמה שנים. אך המתיישבים, שלא היו בעלי יחסית של פני הקרקע נוצרו במקום שיטפונות חורף 

אמצעים, השקיעו את מיטב כספם במגרשים שקנו ולכן נותרו במקום. את אספקת המים קיבלו התושבים 

  מהבאר ששימשה להשקיית הפרדס.

בעקבות המוני העולים בימי העלייה הרביעית ובעיקר בימי העלייה החמישית הלכה וגדלה אוכלוסיית 

נפשות ובאמצע  2,000- היו כבר קרוב ל 1933- מנתה השכונה כמה מאות נפשות,  ב 1925ת השכונה. בשנ

. כדי להתאים את אספקת 14-6ילדים בגילאים  400-נפשות, מתוכם כ 2,500-מנתה השכונה כ 1937

הוחלפה  1935קו"ב ובשנת  110מגדל המים שקיבולו  1934המים לאוכלוסייה שגדלה הוקם בשנת 

  .10שנה במשאבה צנטריפוגלית שהספקה גדול יותרמשאבת המים הי

מרבית התושבים בשכונת מונטיפיורי היו בעלי אמצעים דלים אך לא הייתה זו שכונת עוני מובהקת. בין 

הברית שבנו בתים גדולים ונאים והתיישבו בעיקר בחלקה -משפחות אמידות מארצות 15המתיישבים היו 

  הצפוני של השכונה.

. מכיוון שלא היה 11כונה החלו להתפתח בה תעשייה קלה, בתי מלאכה ומסחר זעירכבר מתחילתה של הש

זה יישוב מתוכנן לא נערכה הפרדת שימושים ולכן הלכו והתערבו בתי המגורים ובתי המלאכה והמסחר 

אלה באלה. בכך נוצר הבסיס לעירוב השימושים שהמשיך לאפיין את שכונת מונטיפיורי לאורך כל שנות 

                                                           
ת מטעים, שהוקמו בסוף שנות העשרים ובמחצית הראשונה של שנות השלושים, נטעו פרדסים שהיוו בסיס חברות וחוו 8

  סבא.- מונד או גוש ישובי ההתיישבות העובדת מצפון לכפר-להקמתם של יישובי פועלים לידם. כך למשל קמו יישובי גוש תל
  .40רי, תשס"ט, עמ' ; יעקב מרקל, שכונת מונטיפיו61), עמ' 1שושנה הלוי (לעיל הערה 9

  .4-2236, 4-2235יפו, תיקים - ארכיון העיר תל אביב 10
 .49), עמ' 9מרקל (לעיל הערה  11
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סר הפרדה זה גרם להתמרמרות תושבים ולעזיבה של חלק מהם. בנוסף, סבלו התושבים קיומה. חו

אביב, הלך -משיטפונות חורף קשים בכל כמה שנים ומצבה של השכונה, שקיבלה עזרה מועטה מעיריית תל

  והידרדר.
  

  אביב-סיפוח השכונה לתל 2.3

  המאבק למען הסיפוח והגורמים 2.3.1

אביב -י היה להתפתח כיישוב נפרד, שיהיה אמנם קשור לתלרצונם של המתיישבים בשכונת מונטיפיור

נבחר ועד  1925כמספקת מקומות עבודה ושירותים שונים, אך יישאר ישות מוניציפאלית נפרדת. בשנת 

ידי -, אך הוא לא הוכר רשמית על12לשכונה שכלל ועדות משנה והוא תיפקד למעשה כרשות מקומית

, אלא שהגדרה זו 13קמתה כונתה נקודת ההתיישבות הזו 'שכונה'שלטונות המנדט. אמנם זמן קצר לאחר ה

  לא תאמה באותה עת את רצון התושבים.

אביב. באותה עת -כבר בשנים הראשונות לקיום השכונה עלתה בקרב התושבים שאלת הסיפוח לעיריית תל

לם. חשש זה התנגדו כמעט כל אנשי השכונה לרעיון זה כי חששו מאוד מהמסים הגבוהים שיהיה עליהם לש

אביב -ממסים כבדים המשיך להתקיים בליבם של תושבי השכונה, אלא שההזדקקות לשירותי עיריית תל

הלך וגבר: בתחום החינוך הורגש מאוד חסרונו של בית ספר בעל רמה נאותה; שירותי הבריאות לא היו 

ל השכונה; חסרה מספקים; שדרוג התשתיות במטרה לפתור את בעיית השיטפונות היה למעלה מכוחה ש

  .14הייתה מסגרת חוקית שתאפשר לוועד השכונה לגבות את מיסיו מהתושבים הרבים שסירבו לשלמם

אביב לשם קבלת שירותים - במהלך שנות השלושים הלכו וגברו הבקשות שהפנה ועד השכונה לעיריית תל

, בעיקר מאז אביב-נוספים ועזרה. במקביל לבקשות אלה התגברו גם הבקשות לסיפוח השכונה לתל

אביב שכלל כעת את שכונת - להרחיב את שטח התב"ע של תל 1936שהחליטו שלטונות המנדט בשנת 

מונטיפיורי. לאור מצבה העגום של השכונה היו עדיין תושבים שהעדיפו להימנע מסיפוח כי יותר משנרתעו 

מספר התושבים שרצו  אביב. אך-ממצב השכונה הרתיעו אותם המסים הצפויים שייאלצו לשלם לעיריית תל

בסיפוח הלך וגבר וועד השכונה המשיך לעשות ככל יכולתו כדי ללחוץ על העירייה להסכים לסיפוח השכונה. 

אביב הפנה הוועד בקשות למוסדות הלאומיים ולשלטונות המנדט -מלבד מכתבים רבים לראש עיריית תל

  כדי שיפעילו אף הם את לחצם על העירייה.
  

  אביב לספח את השכונה-ריית תלהגורמים להחלטת עי 2.3.2

אביב במהלך המחצית - ההחלטה העקרונית לספח את שכונת מונטיפיורי התקבלה כנראה בעיריית תל

השנייה של שנות השלושים. בתכנית הכללית למזרח העיר, שהוכנה בעירייה מספר שנים לפני הסיפוח, 

הציגו עדיין פרנסי העיר  1940אביב. עד לסוף שנת -נכלל שטח השכונה שנמצא כבר בתב"ע של תל

                                                           
 .49-46שם, עמ'  12
. יתכן ששלטונות המנדט הם שהעדיפו להגדיר את היישוב כשכונה, כי לא 1925- לראות במפת הסקר הבריטית מ פי שאפשרכ 13

  רצו שיהפוך למועצה מקומית.
  .4-2236, 4-2235יפו, תיקים - העיר תל אביבארכיון  14
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הודיע רוקח לוועד השכונה שהוא מתעתד  1941התנגדות פורמאלית לסיפוח. בחודשים הראשונים של 

  .15אביב-לדרוש את סיפוחה של שכונת מונטיפיורי לתל

גם אם תכננה העירייה לספח בעתיד את שכונת מונטיפיורי היא לא מיהרה לעשות זאת. ההשקעה בשכונת 

וההוצאות השוטפות של העירייה היו צפויות לעלות על ההכנסות ממסים. בשל חוסר הכדאיות המגורים 

בסיפוח שכונה מבודדת וקטנה, שהייתה כבר באותם ימים מוזנחת ומרבית אוכלוסייתה חלשה, דחתה 

  אביב את הסיפוח למועד מתאים. -עיריית תל

ה נבע מכמה גורמים. שני גורמים, להם עיתוי ההחלטה בראשית שנות הארבעים לספח בפועל את השכונ

הייתה השפעה מסוימת, היו הלחצים שהופעלו על העירייה: מצד ממשלת המנדט שלא רצתה להעניק 

. 16לשכונה מעמד של מועצה מקומית, ומצד ועד השכונה שאף פנה למוסדות הלאומיים כדי שיסייעו בעניין

בנתה של העירייה שסיפוח שכונת מונטיפיורי יוכל אולם, נראה שהסיבה העיקרית לעיתוי ההחלטה הייתה ה

  לשמש כאמצעי להשגת יעדי סיפוח אחרים של העירייה שהיו חשובים עבורה. 

ידי הבריטים בתחילת מלחמת -אחד מהיעדים הללו היה קרקעות שרונה שתושביה הגרמנים נכלאו על

מיושביה דרשה העירייה את  מכן הוגלו. בעקבות התרוקנות המושבה הטמפלרית-העולם השנייה ולאחר

-סיפוח קרקעותיה. עד אותה עת מנעו אדמות שרונה את התרחבות העיר לכיוון מזרח ויצרו הפרדה בין צפון

מזרחה. באמצעות הסיפוח של שכונת מונטיפיורי הנמצאת בגבול המזרחי של התב"ע -מזרח העיר לדרום

  צור רצף קרקעי במזרח העיר. חיזקה העירייה את דרישותיה לסיפוח הקרקעות שיאפשרו לי

היעד השני, אשר לשם השגתו החליטה העירייה לספח את שכונת מונטיפיורי באותה עת, היה סיפוח של 

אביב -להן סיפקה עיריית תל –השכונות היהודיות ביפו. את המאבק למען סיפוח שכונות דרומיות אלה 

אחד ומול עיריית יפו מהצד האחר. סיפוח ניהלה העירייה מול שלטונות המנדט מצד  –שירותים שונים 

שכונת מונטיפיורי אינו קשור באופן ישיר לשכונות אלה, הקשר נמצא בהיבט הלאומי בהתאם לטענת 

 אביב מכיוון שמרבית או כל תושביהן הם יהודים-העירייה שהשכונות היהודיות ביפו צריכות להסתפח לתל

צהרת כוונות של העירייה שכל שכונה יהודית הנמצאת . בהסכמה לסיפוח שכונת מונטיפיורי הייתה ה17

אביב. בדיוני הוועדה -אביב, גם אם היא שכונה ענייה ומוזנחת, צריכה להסתפח לתל- בקרבת תל

הממשלתית שדנה בהרחבת גבולות העיר דאג רוקח להדגיש היבט זה: כאשר התייחס לסיפוח שכונת 

אביב -מרות ש'הכללת השכונה בשטח העירוני של תלמונטיפיורי אמר ראש העיר שהוא מסכים לסיפוח ל

. בהדגשת חוסר הכדאיות שבסיפוח הצהיר למעשה רוקח 18אביב אלא למעמסה'-היא אינה לתועלת לתל

                                                           
אביב כאשר - שקיבל בעניין הסיפוח, הודיע רוקח שידרוש את סיפוחה של השכונה לתל )מיני רבים(כתשובה למכתב נוסף  15

 .4-2208ג' יפו, תיק - ארכיון העיר תל אביב תוקם, לפי בקשתו, הוועדה הממשלתית שתדון בהרחבת הגבולות העירוניים,
  . 4-2236, 4-2236, 4-2208יפו, תיקים -תכתובת הרבה של ועד השכונה בנושא הסיפוח ראו בארכיון העיר תל אביבאת ה 16
את הקשר בין סיפוח שכונת מונטיפיורי לסיפוח השכונות היהודיות ביפו אפשר לראות במכתב שנשלח אל רוקח מהנהלת  17

סירוב העירייה לספח את שכונת  מוצג איום כי 1940במכתב זה מסוף הוועד הלאומי, בעקבות פנייה של ועד שכונת מונטיפיורי. 
ארכיון העיר , את השכונות היהודיות ביפו אביב-לתלמונטיפיורי עלול לחזק ולהצדיק את הסירוב שמציגה ממשלת המנדט מלספח 

 .4-2208תיק ג'  יפו,-תל אביב
 אביב.-גבולותיה הצפוניים והמזרחיים של תללבדיקת הרחבת  1942בשנת שמינתה הממשלה  מתוך דיוני הוועדה 18

  .19-17תש"ח), עמ' - ), (תש"ז2-1אביב י"ז (-הפרוטוקולים מובאים בידיעות עיריית תל
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אביב משיקולי הכדאיות הכלכלית. בכך היה משום חיזוק -שההיבט האתני הלאומי חשוב יותר לעיריית תל

  אביב צריכות להסתפח אליה. - כות לתלטענת העירייה שכל השכונות היהודיות הסמו
  

  אביב-שכונת מונטיפיורי ערב סיפוחה לתל 2.3.3

מתוכם אשכנזים. באותה  90%-תושבים, קרוב ל 2,500- אביב מנתה שכונת מונטיפיורי כ- ערב סיפוחה לתל

ומספר  160-עת לא היו בשכונה עדיין אף לא כביש סלול אחד ולא מדרכה אחת. מספר הבתים היה כ

חדרים. בשכונה היו שישה מבנים ציבוריים  900-הכול כללו המבנים והצריפים כ- , בסך120- הצריפים כ

. מרבית תושבי 19השייכים לשכונה: שלושה בתי כנסת, מועדון ויצ"ו, תחנת כיבוי אש ומשרד ועד השכונה

  השכונה היו דתיים.

מפעלים  70- . מתוכם: כמפעלים, בתי מלאכה ובתי מסחר וחנויות שונות 110-באותה עת היו בשכונה כ

מחלבות שהיוו את הענף החקלאי היחיד בשכונה.  9חנויות שונות. בנוסף היו  30ובתי מלאכה שונים ומעל 

עובדים. יוצאי דופן הם בית החרושת 'לגו' וכמה מפעלים  5כמעט בכל המפעלים ובתי המלאכה הועסקו עד 

לשכונה) בהם הועסק מספר גדול יותר של  תקווה בכניסה- אביב לתעשיה' (שנמצא בדרך פתח- ב'בית תל

  .20עובדים

  

  ההתפתחות המרחבית 2.4

  גבולות פרדס מונטיפיורי והדרכים 2.4.1

  גבולותיה של חלקת הקרקע בת כמאה הדונם אותה רכש משה מונטיפיורי היו:

  ואדי מוצררה (איילון) –במזרח 

  תקווה-דרך פתח –במערב 

  פרדסים –בצפון ובדרום 

והצפוני נותרו גבולותיה של השכונה עד ימינו. הימצאותם של הוואדי ממזרח  הגבולות המזרחי, המערבי

ושל הדרך הראשית ממערב תיחמו את השכונה מאז הקמתה ומנעו את הרחבתה לכיוונים אלה. על תוואי 

הוואדי הקיים נסללו נתיבי איילון המהווים כיום את הגבול המזרחי. בגבול הצפוני תחם את השכונה פרדס 

ות החמישים. הפרדס נעקר אך הגבול הצפוני של השכונה לא הורחב. שטח מוסדות החינוך הקיים עד לשנ

היום מצפון לשכונת מונטיפיורי אינו מהווה חלק מהשכונה, אם כי אפשר לראות בשכונה ובשטח מוסדות 

חבות החינוך מצפונה כיחידה גאוגרפית אחת התחומה מכל עבריה בדרכים ראשיות. הכיוון היחיד להתר

  השכונה היה דרום ולכן הגבול היחיד שהשתנה לאורך השנים הוא הגבול הדרומי (להלן). 
  

                                                           
-4תיק  יפו,-ארכיון העיר תל אביב, אביב- תללהכללת שכונת מונטיפיורי בשטח העירוני של  אביב- תלדוח ועדת עיריית מתוך  19

2236. 
  שם. 20
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  חלוקתו הפנימית של הפרדס 2.4.2

כפי שהוסבר לעיל מחולק היה פרדס מונטיפיורי לשלושה חלקים המהווים שלבים שונים בהתפתחותו. 

דס, כפי שניתן לראות בתצלום היה נטוע כבר כל שטחו של הפר 1924כאשר הוקמה שכונת המגורים בשנת 

אויר בריטי מאותה שנה. עוד ניתן להבחין בתצלום האוויר הנ"ל בשתי שדרות ברושים הניצבות זו לזו אותן 

נטעו אנשי מקווה ישראל בחלקו המזרחי של הפרדס. ראשוני המתיישבים החלו להקים את צריפיהם ואת 

פרדס לא נעקר לפני הקמת השכונה יש חשיבות . לעובדה שה21בתיהם בין עצי הפרדס שלא נעקר עדיין

מכיוון שהחלוקה הפנימית של הפרדס ושדרות העצים בתוכו הכתיבו את תוואי הרחובות הראשיים של 

  השכונה: רחוב הנצי"ב, שדרות התקווה (יהודית) ושדרות החשמונאים (ילין מור).
  

  אביב-רכישת הקרקעות וסיפוח השכונה לתל 2.4.3

רה קרן 'מזכרת משה' נרכש שטח אדמה שהיה בבעלות טמפלרית בצמידות בנוסף לשטח הפרדס שמכ

לשטח פרדס מונטיפיורי. שטח אדמה זה היה לפנים בבעלות הקבוצה האמריקנית שהתיישבה על 'הר 

מגרשים בני חצי דונם כל אחד  200-. שטח הפרדס חולק ל1869התקווה' ונרכש ע"י הטמפלרים בשנת 

פרדס  –מגרשים נוספים. שתי חלקות קרקע אלה  70-מפלרית חולק לוהשטח הצמוד שהיה בבעלות ט

היוו את שטח היישוב 'שכונת מונטיפיורי' שקם במקום. על שטח הפרדס  –מונטיפיורי ואדמת הטמפלרים 

נבנו שמונת הרחובות הראשונים של השכונה ולאורכם נבנו מרבית בתי המגורים. החלקה מדרום לפרדס 

לרחוב בן אביגדור)  שנרכשה מידי הטמפלרים נותרה בתחילה ריקה ממבנים והיא (בין רחוב גרשון ש"ץ 

  אביב.- הלכה ויושבה רק בחלקה עד לסיפוח השכונה לתל

אביב סופחו מספר גושים הנמצאים מדרום אליה, זאת לפי - יחד עם סיפוחה של שכונת מונטיפיורי לתל

ה יעקב שיפמן בדיוני הוועדה שמינתה ממשלת הדרישה שהציבו ראש העירייה ישראל רוקח ומהנדס העיריי

אביב. המטרה העיקרית בסיפוח הגושים -המנדט לבדיקת הרחבת גבולותיה הצפוניים והמזרחיים של תל

. למעשה תוכננו גושים 22אביב עם שכונת מונטיפיורי- הללו, לפי טענת העירייה, היא השלמת הקשר של תל

בו נכלל חלק מאדמת  7107מהגושים שסופחו היה גוש  אלה להוות חלק מאזור תעשייה מתוכנן. אחד

הטמפלרים שנרכשה מדרום לפרדס מונטיפיורי. העובדה שחלק מהגוש היה בבעלות יהודית והיווה חלק 

ידי העירייה כסיבה נוספת לצורך לספח את הגוש כולו יחד עם השכונה. -משכונת מונטיפיורי הועלתה על

כחלק משכונת מונטיפיורי. אלא שבמקום להרחיב את שכונת המגורים נחשב מאז סיפוחו  7107ואכן, גוש 

  לפיתוח אזור תעשייה, ועל כך להלן.    7107ניצלה העירייה את רוב שטחו של גוש 

  

  

  

  

                                                           
אביב לשם סיפוחה של שכונת מונטיפיורי נאמר שדב שפאק, אשר שיווק את המגרשים - קימה עיריית תלבדוח הוועדה שה 21

-. בתצלום האוויר מ4-2236תיק  יפו,-למתיישבים, עקר את רובו של הפרדס לפני שמכר את המגרשים, ארכיון עיריית תל אביב
 ניתן לראות שלא כך קרה. 1924

אביב, מובא בתוך - מנדט לבדיקת הרחבת גבולותיה הצפוניים והמזרחיים של עיריית תלפרוטוקול הוועדה שמינתה ממשלת ה 22
  .19-17תש"ח), עמ' - ) (תש"ז2-1אביב י"ז (-ידיעות עיריית תל
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 במפה זו יתן לראות את מצב
התפתחותה המרחבית של 
שכות מוטיפיורי בעת סיפוחה 

מהווה את  7109אביב. גוש - לתל
עיקר שטחו של אזור המגורים. 
הקו המקווקו במפה מסמן את 
גבולו הדרומי של פרדס 
מוטיפיורי. מדרום לגבול זה 
מצאת הקרקע שרכשה מידי 
הטמפלרים, אשר חלקה מצא 

. גוש זה, 7107בתוך שטח גוש 
ח כולו יחד עם השכוה, שסופ

חשב עד היום כחלק ממה, 
למרות שאת שטחו יצלה 

  העירייה לפיתוח אזור תעשייה.

  1944שכונת מונטיפיורי במפת הסקר הבריטי משנת 

  הפרדס שטע רבי יהודה הלוי – 1א
  ההרחבה הראשוה של הפרדס – 2א
  ההרחבה השייה של הפרדס – 3א
חלקת הקרקע שרכשה מידי  - ב

  הטמפלרים
שסופח  7107יתרת שטחו של גוש  - ג

  אביב יחד עם השכוה- לתל

פה זו ממחישה את שלבי מ
ההתפתחות של פרדס מוטיפיורי, 
את השפעת החלוקה הפימית של 
הפרדס על עיצוב תוואי הרחובות 

  ואת שלבי התפתחות השכוה.

החלוקה הפימית של הפרדס, כפי 
שהוסברה לעיל, באה לידי ביטוי 
בשכות המגורים: לאורך הקו 
שהפריד בין חלקו המזרחי של 

חלקיו המערביים  ) לבין3הפרדס (א
עובר תוואי רחוב הצי"ב; לאורך 
- שדרת הברושים שכיווה צפון

דרום עובר תוואי רחוב ילין מור; 
לאורך שדרת הברושים שכיווה 

מערב עובר תוואי שדרות - מזרח
יהודית. רחוב שדרות יהודית משך 
בחלקו המערבי לאורך הקו 
שהפריד בין הפרדס שטע רבי 

ן שטח ) לבי1יהודה הלוי (א
  ).2שהוקצה לטיעת פרדס חדש (א

 1924כאשר קמה השכוה בשת 
היא כללה את שטח הפרדס ואת 
השטח שרכש מידי הטמפלרים 
- (ב). כאשר סופחה השכוה לתל

צורף לה חלקו  1943אביב בשת 
  .7107הדרומי של גוש 

  שלבי ההתפתחות של פרדס מונטיפיורי ושכונת מונטיפיורי
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  אביב- שכונת מונטיפיורי לאחר סיפוחה לתל 2.5

אביב החלה תקופה חדשה - שטח השיפוט העירוני של עיריית תלל 1943עם סיפוח שכונת מונטיפיורי בשנת 

בה זכו התושבים לקבל את שירותי העירייה ללא צורך במכתבי בקשה ותחינה עבורם. מספר שנים לאחר 

הסיפוח נסלל המשכו של רחוב החשמונאים על אדמות שרונה שהופקעו למטרה זו, ובכך הוסדר הקשר 

  התחבורתי של השכונה עם העיר.

א שעד מהרה גילו תושבי השכונה שמלבד אספקת השירותים אליהם מחויבת העירייה היא אינה אל

משקיעה בשכונתם. כבישים לא נסללו, מדרכות לא רוצפו וחזות השכונה המשיכה להיות מוזנחת. שטחו 

, שהיווה כעת את חלקה הדרומי של השכונה, הלך והתמלא במבני תעשייה ומלאכה 7107הפנוי של גוש 

אף לאורך רחובות שכונת המגורים החלו לצוץ מוסכים ומבני מלאכה אחרים. בעקבות התפתחות זו הלך ו

והידרדר מצבה של השכונה והחל מאבק של ועד השכונה והתושבים בעירייה בניסיון ליצור הפרדת 

גורים (ראו שימושים בין שכונת המגורים לבין אזור התעשייה. מאחר וייעוד הקרקע בשכונה כולה לא היה למ

אביב) חזר והציג ועד השכונה דרישה עקיבה להגדרת השטח בין רחוב -להלן מפת תכנית כללית למזרח תל

תקווה במערב - ב"ק בדרום לרחוב איסרליש בצפון ובין שדרות החשמונאים (ילין מור) במזרח לדרך פתח

  כאזור מגורים בלבד.

התעשייה תפס תאוצה מאז אמצע שנות השישים מאבק ועד השכונה למען הפרדת שכונת המגורים מאזור 

והגיע לשיאו במהלך שנות השבעים, בימי כהונתו של שלמה להט כראש העירייה. במהלך עשור זה פורסמו 

. מאבקו של הוועד כלל פניות רבות בכתב 23כמה כתבות עיתונאיות שהביעו תמיכה במאבק אנשי השכונה

כן פנה הוועד לתושבי השכונה שנהגו לשלוח את ילדיהם לבתי  לגורמים בעירייה, לחברי כנסת ולשרים. כמו

ספר יסודיים מחוץ לשכונה. הוועד ביקשם לשלוח את ילדיהם לבית הספר היסודי הנמצא בשכונה כדי 

למלאו ובכך למנוע אפשרות מהעירייה להסב את השימוש במבנה בית הספר למטרות אחרות. בנוסף נעשה 

בניה ולעניינם באפשרות בניית בתי מגורים בני שלוש קומות בשכונה, בהתאם כנראה ניסיון לפנות לקבלני 

. אנשי ועד  השכונה קיוו כנראה שהקמת מבני מגורים בני שלוש קומות תמנע באופן חלקי 24לחוקי העירייה

  בניה עתידית של  מבני תעשייה.

בשכונת מונטיפיורי נבעה ההתפתחות הזו שהביאה לעירוב השימושים ולהידרדרות המצב הפיסי והאנושי 

מזרח העיר. -אביב מאז סיפוחה של השכונה להפכה לחלק מאזור התעשייה בדרום-מכוונתה של עיריית תל

הסיבה לכך שמאבק תושבי השכונה נגד כוונת העירייה התעורר רק באמצע שנות השישים נובעת מהדרך 

ננה העירייה לאפשר פיתוח של אזור שלבית בה בחרה העירייה ליישם את כוונתה: בשלב הראשון תכ-הדו

תעשייה בשטח הפנוי בדרומה של השכונה; בשלב השני התכוונה לאפשר לאזור התעשייה המשתרע כבר 

על פני מחציתה הדרומית של השכונה 'לגלוש' לתוך שכונת המגורים ולהפכה בפועל לאזור תעשייה. 

לב הראשון, כאשר תפוסתו של החלק ניתן לראות את סיומו של הש 60-במחצית הראשונה של שנות ה

                                                           
); תושב 7(לעיל הערה  1980); כתבתו של מיכאל טוכפלד, משנת 6(לעיל הערה  1976כתבתו של דורון רוזנבלום משנת  23

  ).7ולט יעקב רמון כתב אף הוא מאמר המציג את מצבה העגום של השכונה (לעיל הערה השכונה ופעיל הוועד הב
  .25-2136יפו, תיק - ארכיון העיר תל אביב 24
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. באותה עת החלה העירייה בביצוע השלב השני 25הדרומי בשכונה הייתה מלאה במבני תעשייה ומלאכה

באמצעות מתן רישיונות לפתיחת מוסכים ומבני מלאכה ותעשייה אחרים לאורך שדרות יהודית ואף 

  ברחובותיה האחרים של שכונת המגורים.

של העירייה כלפי שכונת מונטיפיורי נעוצים עוד בשנות השלושים בחזונו של ישראל  שורשיה של מדיניות זו

רוקח שסבר שיש להרוס את שכונות הדרום הנחשלות ולתכננן מחדש ובתכניותיו של מהנדס העירייה יעקב 

ותכנית כללית  1938, תכנית תיקון גדס משנת 1937תכנית האזורים הכללית משנת  –סירה) -שיפמן (בן

. תכניות אלה עמדו בסימן הפרדת שימושים בין הצפון לדרום ובהן הסתמנה 1940אביב משנת - זרח תללמ

אביב נוצרה הפרדה מוחלטת בין - המגמה של פיתוח אזורי התעשייה בדרומה של העיר. בתכנית למזרח תל

ת אזור תעשייה, מזרחי המיועד להוו-אביב המיועד למגורים לבין האזור הדרומי- מזרחי של תל-האזור הצפוני

כאשר בין שני האזורים מפרידות קרקעות שרונה. בתכנית זו יועדה שכונת מונטיפיורי להריסה, בהתאם 

לתפיסתו של רוקח, ושטחה יועד להוות חלק מאזור התעשייה בדרום, למרות שבאותה עת עדיין לא סופחה 

רוקח על בניה ותכנון מחדש של  , דיבר30- אביב. בחזונו, אותו הציג עוד בתחילת שנות ה-השכונה לתל

שכונות הדרום כשכונות מגורים. אלא שחלוקת הייעודים בין הצפון לדרום בתכניותיו של שיפמן והגדרתן של 

שכונות דרומיות כאזורי הריסה או אזורי תעשייה אפשרו התפתחותו של תהליך שיוביל למעשה להזנחה 

אביב -הייתה השפעה גדולה על התכנון העירוני בתל ולהידרדרות של אותן שכונות. ואכן, לתכניות אלה

  .  26במשך כמה עשורים, בעיקר על התפתחותו של אזור דרום העיר

אם בוחנים את מדיניותה של העירייה לגבי שכונת מונטיפיורי מאז שנות הארבעים ניתן לראות שהיא אכן 

כנית הן בייעודים הספציפיים פעלה בהתאם לתכנית מזרח העיר של שיפמן, הן בכוונתה הכללית של הת

שמפורטים בה עבור חלקיה של שכונת המגורים. כאשר בוחנים שוב את החלטות העירייה בעת סיפוח 

ולאור ניסיונות העירייה ליישם את התכנית, ניתן  1940-, לאור תכנית מזרח העיר מ1943השכונה בשנת 

יחד עם שכונת  7107הגדיר את גוש להבין היטב את כוונתם של רוקח ושיפמן כאשר דאגו לספח ול

המגורים. לו היו יוצרים הפרדה בעת הסיפוח בין שכונת המגורים לבין האזורים הפנויים בקרבתה המיועדים 

להתפתח כאזורי תעשייה, היו מאפשרים בכך את המשך קיומה של שכונת המגורים בצמידות לאזור 

לשכונת המגורים, תכננו רוקח  7107י בגוש התעשייה על גדת האיילון. בכך שחיברו את השטח הפנו

  אביב. -ושיפמן את התהליך שיביא לגלישת אזור התעשייה לתוך השכונה, כפי שאכן ניסתה לבצע עיריית תל

 1954תכניתו של אהרון הורוביץ משנת  –אביב בשנות החמישים והשישים -בתכניות האב שהוכנו לתל

שר להבחין בהמשך מגמת תיעוש הדרום על חשבון השכונות אפ – 1968ותכניתו של ציון השמשוני משנת 

הנחשלות. בתכנית הורוביץ יועדו שטחים רבים להרס וביניהם כמובן שכונת מונטיפיורי ששטחה יועד להוות 

חלק מאזור תעשייה. בתכנית השמשוני נעשה ניסיון להגדיר אזורי שיקום במקום אזורי הרס, אלא שלא היה 

ת התכנית הקודמת. גם לפי השמשוני מיועד היה שטח שכונת מונטיפיורי להוות בכך הבדל מהותי לעומ

חלק מאזור התעשייה. תכניות אלה לא זכו אמנם למעמד סטטוטורי אך אפשר להבחין בהן בהשפעה הרבה 

  שהייתה לתכניותיו של שיפמן.

                                                           
  אפשר לראות שכבר לא נותרו מגרשים ריקים בין מבני התעשייה והמלאכה. 1963בתצלום אוויר משנת  25
או נתי מרום, עיר עם קונספציה: מתכננים את תל אביב, תשס"ט, עמ' דיון בתפיסתם של רוקח ושיפמן ובתכניות שהכין שיפמן ר 26

141-122.  
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מסחר לאורך שדרות 
יהודית ולאורך דרך 

  תקווה- פתח

בין  תעשייה
רחוב ילין מור 
  לנחל איילון

-ות עיריית תלמקור: ידיע
  (תש"ב) 12אביב י"ב (

תכית זו, שהכין שיפמן בסוף שות השלושים, 
אביב - היוותה את הבסיס למדייות עיריית תל

לגבי שכות מוטיפיורי במשך כמה עשורים. 
היסיון ליישם את התכית בא לידי ביטוי הן 
בכוותה הכללית להפוך את כל שטח השכוה 

ם המיועדים לחלקים לאזור תעשייה הן בשימושי
שוים בתוך השכוה: מסחר לאורך שדרות 

תקווה; תעשייה -יהודית ולאורך דרך פתח
ברצועה שבין שדרות החשמואים (ילין מור) וחל 
איילון; תעשייה בכל החלק הדרומי שסופח יחד 

  .1943- עם שכות המגורים ב

שכות המגורים עצמה מסומת במפת התכית 
  . אזור הריסה –בשחור 
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ישיר על התפתחות העיר, הייתה  למרות שתכניות האב של הורוביץ ושל השמשוני לא השפיעו באופן   

לתכנית האב שהכין הורוביץ השפעה עקיפה. לפי תכניתו, בה יוחסה חשיבות לפיתוח צירי תנועה ראשיים, 

אביב לאורך נחל איילון. כאשר הוחלט במהלך שנות השישים -תוכנן אחד מצירי התנועה הראשיים של תל

יה זה בהשראת תכניתו של הורוביץ. להתפתחות זו על פיתוח ציר תנועה ראשי לאורך תוואי האיילון, ה

הייתה השפעה שלילית על שכונת מונטיפיורי, בעיקר בהיבט התדמיתי. אם בעשורים הראשונים לקיומה 

כך בשולי האזור העירוני - אביב ואחר-סבלה השכונה ממיקום על גדות הנחל בשולי אזור התב"ע של תל

עצמה השכונה ממוקמת בצמידות לציר תנועה עמוס וסואן. את  שלה, הרי שעם פיתוח נתיבי איילון מצאה

שיטפונות החורף הקשים מהם סבלה לעתים השכונה החליפה תדמית של שכונה הכלואה ברצועה צרה בין 

  שני נתיבי תנועה ראשיים ועמוסים.

לעומת  .1985תכניתו של אדם מזור משנת  –אביב -באמצע שנות השמונים הוצגה תכנית אב נוספת לתל   

אביב בשני העשורים האחרונים. -קודמותיה הייתה לתכנית זו השפעה ניכרת על התפתחותה של תל

התכנית, בה הושם דגש על שימור מרקמים ומבנים היסטוריים, ִאפשרה את התחדשות מרכז העיר. יעד 

זה לא הושג. מרכזי נוסף של התכנית היה הקטנת הפער הקיים בין צפון העיר לדרומה, אלא שיעד מיוחל 

בתכנית ניתן דגש על התחדשות מרכז העיר ולא היה בה מענה לצרכיהן של השכונות הנחשלות בדרום 

העיר. התכניות להריסת שכונות או הפיכתן לאזורי תעשייה ירדו אמנם מעל הפרק. אלא שבדומה לתכניות 

יות לטיפול בבעיותיהם האב הקודמות ייצגה גם תכניתו של מזור התנערות של התכנון העירוני מהאחר

אביב לא הייתה עוד -. כך לגבי שכונת מונטיפיורי. גם אם לעיריית תל27המרכזיות של תושבי אותן שכונות

כוונה לחסל את שכונת המגורים באמצעות הפיכתה לאזור תעשייה היא לא נקטה בצעדים לשיקומה. 

לה תמונה של המשך הידרדרות למעשה, כאשר בוחנים את הנתונים הסטטיסטיים, שמוצגים להלן, עו

  שכונת המגורים מול התפתחות התעשייה והמסחר עד שנות האלפיים.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .341-326דיון בתכניתו של מזור ראו בספרו של נתי מרום, שם, עמ'  27
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  מיפוי נתונים 3.2

    תכסית השכונה 3.2.1

 איסרליש

יהודית

 קארו

הלל בית

 ש"ץ

 ב"ק

אביגדור בן

תושיה

אלפא בית

שדה י.

המסגר

 בגין

 איילון

מור
הנצי"ב
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   גובה מבנים (בקומות) 3.2.2
  

 1קומה 

 קומות 3

 קומות 2

 קומות 4
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 קומות 5

 קומות ומעלה 7

 קומות 6

 
 

  אזור-תת  
  סה"כ  תעשיה  היסטורי קומות

1  29%  40%  33%  
2  17%  12%  15%  
3  13%  13%  13%  
4  22%  16%  20%  
5  12%  18%  15%  
6  5%  1%  3%  

7+  2%  -  1%  
  100%  100%  100%  סה"כ

גובה הבניינים בשכונה משתנה ונע בין קומה אחת 
 7קומות, עם בניינים ספורים שגובהם מעל  7- ל

ן אחידות בגובה הבניינים בחלקי השכונה קומות. אי
השונים, ובכל רחוב ניתן למצוא מדגם של כל אחד 
מגבהי הבניינים הקיימים בשכונה. התפלגות 
כמותית של בניינים בין הגבהים השונים נעה בין 

קיימים מעט קומות.   2-5בגבהים של  20%- ל 10%
בשכונה, אלא שבקטגוריה זו  1מבנים בני קומה 

ם צריפים ומבנים ארעיים אשר ייצוגם נכללו ג
מהמגרשים בעלי  33%- בשכונה רב, ועל כן מופיע ש

ומעלה קומות  6מבנים בני קומה אחת. מבנים בני 
מעטים בשכונה, אך נוכחותם מורגשת היטב בשל 

  התפרוסת האקראית בכל השכונה.
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  בעלויות 3.2.3

  עירייה
  חברות עירוניות
  עירייה+פרטי

  פרטי+ציבורי/מדינה
  פרטי+ממ"י

 פרטי

איסרליש

יהודית

 ארוק

הלל בית

 ש"ץ

 ב"ק

אביגדור בן

תושיה

אלפא בית

שדה י.

המסגר

 בגין

 איילון

מור
הנצי"ב

 , לרמן אדריכלים2009מקור: 'תכנית אב שכונת מונטיפיורי', 
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 חניה במגרש 3.2.4

3.2.5  

איסרליש

יהודית

 קארו

הלל בית

 ש"ץ

 ב"ק

אביגדור בן

תושיה

אלפא בית

שדה י.

המסגר

 בגין

 איילון

מור
הנצי"ב

צורות חנייה אופייניות במגרשים:  4משולש אדום מציין כניסה לחנייה במגרש הפרטי. קיימות 
 קרקעי.-בשטח החצר הקדמית, בחצר אחורית, בקומה מפולשת ובמפלס תת
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  סגנונות בניה 3.3

סגנונות בנייה עיקריים: בתי ראשונים, מודרניזם מוקדם, מודרניזם מאוחר ומבני  4-נה מתאפיינת בהשכו

בנוסף מובחנים בצורתם החיצונית, תקופת הבנייה ושימושים (פירוט בהמשך). תעשייה. סגנונות אלה 

השנים  20- קטגוריות מבנים נוספות: מבנים מיוחדים ובנייה מ 2-אלה מתאפיינת השכונה בלסגנונות 

  האחרונות (פירוט בהמשך). 

  

  אזור-תת  
  סה"כ  תעשיה  היסטורי  סגנון

  7%  10  -  -  10%  10  1קומה   בית ראשונים
  3%  4  -  -  4%  4  קומות 2

  10%  14  8%  3  11%  11  מוקדם  מודרניזם
  13%  18  3%  1  18%  17  מאוחר

  23%  31  70%  26  5%  5  מבני תעשייה
  9%  12  5%  2  11%  10  מבנים מיוחדים

  35%  45  14%  5  41%  40 1990-2010בנייה 
  100%  134  100%  37  100%  97  סה"כ

סגרת קטגוריה סגנונית, שימושים או להכללה בממבנים קיימים בשכונה הניתנים  134-טבלה זו מתייחסת ל

  . גודל פיסי
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  מבנים מיוחדים 3.3.1

 איסרליש

 יהודית

 קארו

הלל בית

 ש"ץ

 ב"ק

 בן אביגדור

תושיה

 בית אלפא

שדה י.

 המסגר

 בגין

 איילון

מור
י"בהנצ
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  כמות:
  שימושים:

  
 

12  
ת עץ למגורים מראשית ימי השכונה, מבנים היסטוריים, בקתו

מגדל מים, בתי כנסת, בית קהילה (ויצ"ו), תיאטרון שוליים ובתי 
 ספר.

  מגורים
 15בית הלל 

  (ויצ"ו) בית קהילה
 7-9בית שמאי 
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  בתי ראשונים 3.3.2

איסרליש

יהודית

 קארו

הלל בית

 ש"ץ

 ב"ק

אביגדור בן

תושיה

אלפא בית

שדה י.

המסגר

 בגין

 איילון

מור
הנצי"ב

  1קומה 
  
 קומות 2
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  כמות:
  

  שימושים:
  מיקום במגרש:

  גובה:
  פרטי גמר:

  
  
  

  חומרי בנייה:
  קונסטרוקציה:

  גינה:
 גדר:

 שיפועים 4גג רעפים 

חלונות ודלתות עץ 
 אנכיים עם חלוקות
 משנה

מרפסת זיזית 
אורכית ומעקה 
 מפורזל

  10 -קומה אחת 
  4 - שתי קומות 

  מסחר ומשרדים מגורים,
  נסיגה מגבולות מגרש (מידה משתנה)

  שתי קומות –קומה אחת 
  גג רעפים

  טיח סיד חלק
  פתחים מעץ, צבוע

  מרפסת אורכית זיזית
  לבני סיליקט או כורכר

  קורות ברזל
  משתנה

 בנויה כמטר גובה ומעל צמחייה
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  םמודרניז 3.3.3

  

איסרליש

יהודית

 קארו

הלל בית

 ש"ץ

 ב"ק

אביגדור בן

תושיה

אלפא בית

שדה י.

המסגר

 בגין

 איילון

מור
הנצי"ב

  מודרניזם מוקדם
  
 

מאוחר מודרניזם
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 גג שטוח

חלונות ודלתות עץ 
אנכיים עם חלוקות 
 משנה

מרפסת זיזית מעקה 
 בנוי ומאחז יד מברזל

  כמות:
  שימושים

  מיקום במגרש:
  נפחיות:

  גובה:
  חדר מדרגות:

  
  פרטי גמר:

  
  
  

  חומרי בנייה:
  רוקציה:קונסט
  גינה:
 גדר:

14  
  מגורים, מסחר ומשרדים

  נסיגה מגבולות מגרש (מידה משתנה)
  חלוקה לנפחים סגורים ופתוחים

  שלוש קומות- שתים
  טרמומטר או עגול מברזל או עץ, חלון

  עם יציאה לגג 
  גג שטוח

  טיח סיד חלק
  פתחים מעץ, צבועים

  מרפסת זיזית עם מעקה בנוי
  לבני סיליקט

  קורות בטון וברזל
  משתנה

 בנויה כמטר גובה ומעל צמחייה

חדר מדרגות בולט 
 מהגג
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  ות:כמ
  שימושים

  מיקום במגרש:
  נפחיות:

  
  גובה:

  חדר מדרגות:
  פרטי גמר:

  
  
  
  

  חומרי בנייה:
  קונסטרוקציה:

  גינה:
 גדר:

18  
  מגורים, מסחר ומשרדים

  נסיגה מגבולות מגרש (מידה משתנה)
  מטר 1-2קומת קרקע בנסיגה של 

  ממרפסות מעל 
  שלוש קומות- שתים

  בתוך המסה הבנויה
  גג שטוח

  טיח סיד חלק
  פתחים מעץ, צבועים

  מרפסת זיזית אורכית עם מעקה ברזל
  אנכי 

  לבני סיליקט או בלוק שחור
  קורות בטון

  משתנה
 בנויה כמטר גובה ומעל צמחייה

 גג שטוח

חלונות ודלתות עץ 
 צבוע

מרפסת אורכית 
 מעקה ברזל אנכי

מסגור מרפסת 
בקירות צדדיים 
והדגשת חלוקה 
 לקומות

 נסיגה בקומת קרקע
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  תעשייה 3.3.4

3.3.5 

איסרליש

יהודית

 קארו

ה ללבית

 ש"ץ

 ב"ק

אביגדור בן

תושיה

אלפא בית

שדה י.

המסגר

 בגין

 איילון

מור
הנצי"ב
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  כמות:
  שימושים:

  
  מיקום במגרש:

  גובה:
  חומרי גמר:

  
  

  חומרי בנייה:
  קונסטרוקציה:

  גינה:
 גדר:

31  
  תעשייה, מלאכה, מוסכים, מסחר,
  אחסנה, מועדונים, מגורים, אומנים

  נסיגה מגבולות מגרש (מידה משתנה)
  חמש קומות –שתי קומות 

  גג שטוח
  בטון חשוף

  חלונות לכל אורך החזית
  בטון

  בטון מזויין
-  
- 

ה הקומה מסחרית גבו
 עם ויטרינות

חלוקה משנית בין 
 עמודים לחלונות

חלוקת חזית ראשית 
ע"י הדגשת 
 קונסטרוקציה

 רמפה לחלל בתת"ק

קומפוזיציה אופקית 
של שדה אטום ושדה 
 שקוף

 גג שטוח

 רמפת סחורות
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  בניה חדשה 3.4

איסרליש

יהודית

 קארו

הלל בית

 ש"ץ

 ב"ק

אביגדור בן

תושיה

אלפא בית

שדה י.

המסגר

 בגין

 איילון

מור
הנצי"ב

  משרדים
  
 

מגורים
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 4גרשון  18-22איסרליש 

 21ילין מור  19ילין מור 

 10ילין מור  21הנצי"ב  18ילין מור 

 7קארו 

  כמות:
  שימושים:

  גובה:
  חומרי גמר:

 

45  
  מגורים , מסחר,תעסוקה

  +קומות שבע –קומות  חמש
  גג שטוח

 טיח, אבן, קרמיקה, מתכת
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  נוף 3.5
  

  צמחיה 3.5.1

איסרליש

יהודית

 קארו

הלל בית

 ש"ץ

 ב"ק

אביגדור בן

התושי

אלפא בית

שדה י.

המסגר

 בגין

 איילון

מור
הנצי"ב
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במרחב הציבורי ובמגרשים הפרטיים. חלקם ניטעו בראשית ימי עצים בוגרים  200מעל בשכונה קיימים 

במשך השנים מאז. הזנים המצויים בשכונה כוללים ברוש מצוי, צאלון, פיקוס, דקל  השכונה ואחרים

ואחרים. במספר מוקדים קיים קיבוץ של עצים  , ברכיכיטוןוושינגטוניה, אקליפטוס, מאיש גשר הזיו, דקל

 באופן שיוצר ערך מוסף לצמחיה, כגון שדרות עצים בנתן ילין מור, שדרות יהודית ואיסרליש, מבואות

צמחייה בכניסה לשכונה ממערב לצידי מדרגות ציבוריות במדרכה ועושר צמחי לאורך הגדה המערבית של 

  נתיבי איילון.

 גדה מערבית –נתיבי איילון  שדרות יהודית בגין -קארו 
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  מדרגות ציבוריות 3.5.2

  

  

 איסרליש

 יהודית

 קארו

הלל בית

 ש"ץ

 ב"ק

 בן אביגדור

תושיה

 בית אלפא

שדה י.

 המסגר

 בגין

 איילון

מור
הנצי"ב
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כתוצאה מכך השכונה  .בין דרך פתח תקוה (בגין) וגדת האיילון (מוסררה)ממוקמת על תוואי קרקע השכונה 

יילון הנמוכה ומפלס העיר הגבוה. על מנת לגשר בין מפלס השכונה נמצאת במפלס ביניים בין גדת הא

מעברים  5ומפלס העיר הוקמו מעברי מדרגות בניצב לדרך בגין המובילים ישירות אל לב השכונה. קיימים 

מקשר בין שדרות יהודית ורחוב בית שמאי. מקומות אלה נוצרים בקצה  1-לאורך דרך בגין ו 4מאין אלה, 

שם המדרכות מתרחבות וגדילה צמחייה. בצומת ישראל ב"ק ורחוב המסגר קיים שיפוע  כביש ללא מוצא

  בים לשכונה.כקרקע גם כן, אלא שמוקד זה משרת כניסת ר

 בגין -בית הלל 

 בית שמאי -שדרות יהודית 

 בגין -גרשון ש"ץ 
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  מצב קייםניתוח  4

  

  פרופורציות המגרש והבינוי 4.1
  

יזורים הא 2-סידור השכונה במבננים ומגרשים שונה בחלקה המרכזי (שכונת המגורים ההיסטורית) מ

האחרים, הדרומי (תעשייה) והצפוני. אף אחד מהחלקים הללו איננו אחיד בסידור תאי השטח, והם 

מתאפיינים בשונות רבה בצורת המבננים, בכמות המגרשים שבמבננים, בצורת המגרשים ובגודלם. שונות 

השכונה. מרבית  זו מתקיימת גם בבינוי עצמו. אף על פי כן, קיים ארגון מסויים בחלקה ההיסטורי של

, ומפנים את החזית הצרה לרחוב. המבננים 1:2- המגרשים בחלק זה מלבניים, בעלי פרופורציות הקרובות ל

מגרשים צמודים בחזית מבנן צפונית  5-6עצמם מלבניים עם צלע ארוכה בהפנייה דרומית וצפונית (

מגרשים בחזית מבנן  2- ודרומית, ו

מזרחית ומערבית). ברוב המקרים 

נוי במגרש תואם את מערך הבי

המגרשים במבנן, תוך שמירה על קו 

בניין בנסיגה מגבול המגרש. כתוצאה 

מכך, חלקה המרכזי של השכונה 

מקיים מקצב בינוי כמעט אחיד, ביחס 

בין חזית הרחוב הבנוייה והחללים בין 

הבניינים. לעומת חלק זה של 

השכונה, חלקה הדרומי חסר כל 

ור זה מכיל ארגון מרחבי מובחן. אז

מבננים מלבניים באורכים שונים 

דרום -ובהפניות משתנות (צפון

מערב). פרופורציות המגרשים - ומזרח

עצמם איננה אחידה, גודלם משתנה 

בין אחד לשני ואיננו מקיים כל סדר 

נראה לעין. האזור הצפוני של 

 2- השכונה קטן משמעותית מ

החלקים האחרים, חלוקתו למגרשים 

ינוי בו דליל ולא לא הושלמה והב

  אחיד באופיו.
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  קומות 4.2
  

ההתפלגות הגיאוגרפית של המבנים הקיימים בשכונה על פי גובהם מתבהר מעט כאשר מקבצים את 

ומעלה. יצירת קטגוריות בינוי באופן זה מעידה על פוטנציאל הפיתוח ועל  5, 3-4, 1-2הגבהים בצמדים: 

קומות ומעלה לא צפויה פעילות,  5ריסה ובניה חדשה, בקטגוריית קומות צפויה ה 1-2אופיו, כך בקטגוריית 

איזורים.  2ובקטגוריית הביניים צפויות תוספות בניה על הקיים. החלוקה לקטגוריות גובה יוצרת הבחנה בין 

מצפון לאיסרליש פוטנציאל הבניה רב בשל ריבוי מבנים בקטגוריה הנמוכה. מדרום לאיסרליש מעל למחצית 

 46%בעלי פוטנציאל לבניה חדשה. מגרשים אלה מרוכזים בכיסים המוקפים בניה גבוה יותר, מהמגרשים 

מהמגרשים בשכונה 

ההיסטורית בקטגוריה 

באיזור  62%-הנמוכה, ו

 התעשיה גם כן בקטגוריה זו.

כיסים אלו מובחנים במיוחד 

במרכז שכונת המגורים 

לאורך הרחובות הנצי"ב, בית 

ור הלל ונתן ילין מור, באיז

הליבה ההיסטורית סביב 

מגדל המים, לכל אורך 

צידיו ובגדה  2-ישראל ב"ק מ

הצפונית של בן אביגדור. 

מעניין לציין שגבול השכונה 

הדרומי, ברחוב יצחק שדה 

וגבול השכונה המזרחי לאורך 

האיילון (בין ש"ץ ליצחק 

יכים באופן מובהק משושדה) 

לקטגוריית גובה נמוכה. 

בי לעומתם, הגבול המער

מאופיין בקטגורית גובה 

בינונית מדרום לש"ץ 

(המסגר) וגבוהה מצפון לש"ץ 

  (בגין).

 בית הלל
 מור

 איסרליש

 יהודית

 קארו

 ש"ץ

 ב"ק

 בן אביגדור

 תושיה

 בית אלפא

 י. שדה

 המסגר

 בגין

 איילון

הנצי"ב

+5-7         3-4           1-2 
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  בעלויות 4.3
סוגים עיקריים  2- בשכונה קיים מגוון רב של בעלויות קרקע על נכסים. ניתן לחלק את סוג הבעלויות ל

לות גדולים בהם גושי בע 2בהקשר של תכנון עירוני: השפעת עירייה רבה או מועטה. קיימים בשכונה 

פרט השפעת העירייה רבה, בין אם כתוצאה מבעלות ישירה ובין אם באמצעות חברות הכפופות לעירייה. 

לאלה יש מגרשים 

נוספים בשכונה, 

הממוקמים אסטרטגית 

(על גדת נתיבי איילון 

ובליבה ההיסטורית) 

אשר יש לעירייה שליטה 

רבה על עתידם. 

האזורים אשר נתונים 

ייה יכולים לשליטת העיר

ף תכניות לשמש למינו

רצויות להתפתחות 

השכונה, בין אם על ידי 

קידום תב"ע למגרשי 

העירייה, הכנסת רווחים 

לעירייה או על בסיס 

עסקאות משולבות של 

חילופי קרקעות עם 

בעלי מגרשים 

הממוקמים אסטרטגית 

 בהיבט התכנוני.

  עירייה+פרטי
  פרטי+ציבורי/מדינה

  פרטי+ממ"י
 פרטי

  עירייה
  חברות עירוניות

 איסרליש

 יהודית

 קארו

 בית הלל

 ש"ץ

 ב"ק

 בן אביגדור

 תושיה

בית 
 אלפא

 י. שדה

 המסגר

 בגין

 איילון

 מור
 הנצי"ב
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  מורשת מקומית 4.4
  

מרכיבים אלה . התורמים לצביונה מרכיבים מרכזיים 4-יינת בהמורשת המקומית הפיסית בשכונה מאופ

כוללים קטגוריות מבנים שעל אף השוני הסגנוני ביניהם יוצרים מרקם פיסי הרמוני, שדרות עצים בוגרים, 

  דופן מזרחית ירוקה ועשירה, וגישה במדרגות להולכי רגל ממפלס העיר למפלס השכונה בדופן המערבית.

  קטגוריות מבנים 4.4.1
סגנונות בנייה מובהקים: בתי ראשונים, מבנים מודרניסטיים ומבני תעשייה. בנוסף לכך  3בשכונה קיימים 

צריפי עץ מימיה הראשונים של השכונה, חלקם  ,התורמים למורשת המקומית קיימים מספר מבנים מיוחדים

א בחלקה המרכזי. חוקיות ריכוז גדול של כל מגוון המבנים הקיימים בשכונה נמצ ציבורי. יעודבעלי  וחלקם

מסויימת ניתן למצוא בפיזור קטגוריות המבנים במרחב בשל התקבצותם במתחמים מובחנים, כגון הליבה 

ההיסטורית הכוללת בית כנסת משנות 

, מגדל מים ובית ויצ"ו, שדרות 40-ה

יהודית שכולה מודרניסטית, ומתחם 

של איסרליש שמכיל מגוון מייצג 

בשכונה.  יםסגנונות הבנייה השונ

חלקה הדרומי של השכונה מכיל ריכוז 

למרות גדול של מבני תעשייה, ש

מקנה המידות המשתנות של המבנים, 

אחידות חזותית בחומר, באופי  לו

  המבנה וביחס המבנה לרחוב.

  שדרות עצים 4.4.2
שדרות עצים  2השכונה נחצית על ידי 

החוצות בניצב זו לזו. שדרות  ייחודיות

-חב עם מיסעה מיהודית הינה רחוב ר

צידי שדרת עצי צאלון וברוש במרכז,  2

ורחוב נתן ילין מור, שמשדרת 

הברושים המפוארת שהייתה לכל 

אורכו שרד קטע רחוב המכיל ברושים 

בחלקו  בצמדים לאורך המדרכה

  . הצפוני בלבד

  בניין מיוחד    
  1בית ראשונים ק'     
  ק' 2בית ראשונים     
  מודרניזם מוקדם    
  מודרניזם מאוחר    
  תעשייה    
  צמחיה    
 מדרגות ציבוריות    
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  איילון -דופן מזרחית  4.4.3
גדולים וסבוכים. על אף שתושבי גבולה המזרחי של השכונה לאורך נתיבי איילון טבול בשיחים ועצים 

השכונה לא נהנים כיום מרצועה ירוקה עשירה זו, נוכחותה של הצמחייה בקטע זה של הדרך תורם רבות 

  לחזות השכונה ומצניע אותה כלפי הכביש הסואן. 

  מדרגות הולכי רגל -דופן מערבית  4.4.4
פני הפרשי גובה. רצף של מדרגות למפלס השכונה מחייב גישור על בין מפלס העיר להולכי רגל דרך הגישה 

ציבוריות המובילות ללב חלקה המרכזי של השכונה, תורמות לאופייה הייחודי של השכונה, בשל חריגותן 

  אביב המישורי.- בנוף התל
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 איסרליש

 יהודית

 ארוק

 בית הלל

 ש"ץ

 ב"ק

 בן אביגדור

 תושיה

בית 
 אלפא

 י. שדה

המסגר

 בגין

 איילון

מור
 הנצי"ב

  הבינוי החדש 4.5
  

בנוסף  קיימים).חדשים מבנים  45מתוך  40-הבינוי החדש מרוכז רובו בשכונת המגורים ההיסטורית (כ

מבנים בעלי ערך למורשת המקומית. כלומר, שליש מהמבנים  97-דשים מצויים באיזור זה כלמבנים הח

המשפיעים על צביון השכונה הנם בניה חדשה. השפעת הבניה החדשה על אופי השכונה נובעת מריכוזה 

וכמות  קומות ומטה) 4קומות ומעלה, לעומת  5( הגיאוגרפי (מרכז השכונה), גודלה ביחס לבינוי סביבה

  . מהמבנים במרכז השכונה) 1/3( הבניה החדשה מתוך סך כל הבניה הקיימת

  
  בניין מיוחד    
  1בית ראשונים ק'     
  ק' 2בית ראשונים     
  מודרניזם מוקדם    
  מודרניזם מאוחר    
  תעשייה    
  1990-2010מגורים     
 1990-2010משרדים     
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  סיכום ממצאים 4.6
  

  סקירת שכונת מונטיפיורי העלתה את הממצאים הבאים:

  

 מרכז השכונה מאופיין במגרשים מלבניים המסודרים במבננים אורכיים על ציר פרופורציות המגרש :

 גון מרחבי.מערב. שאר חלקי השכונה חסרים כל אר-מזרח

 גבולות השכונה,  קומות ומטה. 2מהמגרשים בשכונה כולה בעלי בינוי נמוך של  50%-: כגבהים

, חריג בכך גבול השכונה בנייה נמוכה גם כן מכיליםהממוקמים בסמיכות לצירי תנועה ראשיים 

 .המערבי

 תנופת הבניה של מרכז השכונה מתרחשת בקרקעות הפרטיות בלבד.בעלויות : 

 וזו ממשיכה : חלקה המרכזי של השכונה עשיר במורשת מקומית בנויה ונופית, קומיתמורשת מ

חלק זה מעניק לשכונה את עיקר צביונה על אף תנופת הבניה הגדולה המתרחשת בו. להתקיים 

 ייתי ברוטליסטי וכולל מספר מוקדי פעילותמאופיין בבינוי תעשחלקה הדרומי של השכונה המיוחד. 

 .(תיאטרון תמונע וביה"ס תורה ומלאכה) ף הם למורשת המקומיתחשובים התורמים א

 ממוקם בחלקה המרכזי של השנים האחרונות,  20- שהוקם ב ,הבינוי החדשמ 90%: בינוי חדש

 השכונה.

 מרבית המגרשים בשכונה שילבו חניה במסגרת המגרש הפרטי, בין אם בחזית המגרש, חניה :

ת מוסך טיפול לרכב. חניות אלה נגישות לרכבים על הקרקע או במסגר- בפנים המגרש, בשטחי תת

 מדרכה מתרחשת במרבית המגרשים בשכונה.ת המדרכה, כך שתנועת רכבים חוצה ידי חציי
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  מסקנות 5
  

הממצאים שפורטו לעיל מעידים על מגמה כללית של המשך השתנות ופיתוח השכונה. פרט ליתרונות 

ת המחייבות התייחסות מיידית, בעיקר בהקשר של אופי הטמונים בשינויים אלה, יש לציין מספר בעיו

  השכונה וצביונה.

  

צוברת תנופת הבניה לגובה בחלקה המרכזי של השכונה : בניה חדשה ותוספות בניה .1

להוסיף בעוצמה דומה, בהתחשב בממצאים הפיסיים  היא צפויהכמה שנים, ו תאוצה כבר

 מתוקף כוחות השוק, ים הפרטיים. הפעילות הנדל"נית במקום מתרחשת בנכסשנסקרו כאן

מסך כל  50%- קומות ומטה) המסתכמים בכ 2עדיין נותרו בשכונה מגרשים זמינים לבניה (ו

, ציפוף כתוצאה מבינוי נפחי יותר, צמיחה לגובהבניה זו מאופיינת ב המגרשים הקיימים.

פרט. עומסי תנועה וחניה בשכונה ככלל ובחלקה המרכזי בהדיור וכמות יחידות הכפלת 

 , כך שבמצב הקיים של אחוזי הבניהמושתת על פרצלציה נתונההבנייה החדשה 

, קמים בניינים  שהשפעתם על אופי המקום גדולה הרבה יותר מהמבנים המאושרים

י אף תב"ע חדשה הכוללת אולוהעדר הנחיות עיצוב לבנייה החדשה,  ההיסטוריים.

יחד עם המשך הבנייה הקיימים, אחוזי תחשבת בקנה המידה של הרחוב ומרפרצלציה ה

   .גונית-צפופה, מנוכרת וחד חוויה עירוניתמגמת הפיתוח במקום תייצר 

: חלקה המרכזי של שכונת מונטיפיורי מכיל את מרבית המרכיבים הפיסיים מורשת מקומית .2

גם תנופת הפיתוח מתרחשת בעיקר באזור זה, וכפי המייחדים את אופייה של השכונה. 

כי המורשת המקומית ששרדה עד עתה מכך ניתן להסיק מה זו תמשך. שצוין לעיל מג

וצפיפותה עתידה להיעלם קליל. זאת בשל עוצמת הבניה החדשה, מימדיה ביחס לקיים 

במורשת המקומית בהחליפה את פוגעת בחלקה המרכזי של השכונה. הבניה החדשה 

טובת חניונים ובניה נפחית ל ותיקיםצמחיה ועצים בהביאה לעקירת מקום, בבינוי האופייני ה

בצמחיה העשירה הקיימת בדופן המזרחית  והיא אף עלולה לפגוע גםיותר מהקיימת היום, 

של השכונה. יש לציין כי, התכניות המאושרות בשכונה מקנות היקף אחוזי בניה, שמקשה 

 כמו כן יש לקחת בחשבון על שמירה של חזות המבנים ואופי הרחוב המייחדים את השכונה.

כי פתרונות החניה הפרטניים בכל מגרש ומגרש פוגעים לא רק בחזות הרחוב והשכונה, 

רצף מסחרי בקומת הקרקע ועל חווית הצעידה ברחוב, כתוצאה  תפקודאלא גם מקשים  

 מתנועת רכבים חוצים.

עצים הבוגרים הקיימים ל הסיכון: הצפי להמשך מגמת צמיחה ופיתוח מעיד על צמחיה .3

ובמגרשים הפרטיים. עצים נכרתים ומועתקים במטרה לאפשר מבנים במרחב הציבורי 

נפחיים יותר, חניונים בגבול מגרש, כניסות לחניונים דרך המדרכה, ואפילו בעבור גישה 

נוחה יותר במהלך עבודות הבניה. מרבית הצמחיה במרחב הציבורי כבר נעלמה, והמעט 
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. גם הצמחייה יהרסו קרוב לודאיים, ששנותר מרוכז באיזורים בהם נותרו המבנים ההיסטורי

לאורך גדת האיילון, בגבול המזרחי של השכונה עשויה להיפגע כתוצאה מבנייה במגרשים 

, עשויה להשתנות דופן השכונה, אשר במקום רצף פיסית שכנים. גם אם צמחיה זו לא תפגע

 ירוק המלווה את הנוסע באיילון, יבצבצו מבנים, שיעלו לגובה רב.

 העירייה בבעלות: עד עתה הפיתוח והצמיחה בשכונה אירעו במגרשים שאינם רייהנכסי עי .4

. במידה ומגמה זו תמשך תיוותר העירייה עם בינוי מיושן במרחב העירוניותחברות האו 

חדש יותר ואטרקטיבי. רצוי לבחון מחדש את מדיניות העירייה בעניין זה על מנת לשקול 

כנסות לעירייה ו/או ליישם מטרות ראויות בשכונה שדרוג לנכסיה, ובכך להגדיל את הה

במסגרת חילופי שטחים עם מגרשים הממוקמים אסטרטגית מבחינת צרכיה הציבוריים של 

  השכונה.
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  המלצות 6

  

פרק זה מונה מספר המלצות תכנוניות, שנועדו לחזק ולשפר את אופי ותפקוד שכונת מונטיפיורי. הכוונה 

לל במקום יכול לשמש מנוף לשיפור תנאי המחייה בשכונה. ההמלצות ופיקוח על גל הפיתוח המתחו

ההמלצות כל והקשר לסביבה.  שטחים ירוקיםמרכיבים מהווי המקום: חזות השכונה,  3מושתתות על 

  המרכיבים האחרים. 2- גם לאחד מ מתייחסות לחזות השכונה, חלקן נועדו לתרוםהמופיעות בהמשך 

תוצר של מגוון המבנים ופרטי הנוף הקיימים בה יחד עם הבנייה החדשה  : חזות השכונה היאחזות השכונה

המאסיבית המתווספת בה. החזות מושפעת ממארג המבנים והצמחיה לאורך הרחובות הפנימיים, וגם 

. חזות השכונה מושפעת עוד מאופי הפעילות במקום ומהאנשים לאורך דפנות השכונההופעתם במעטפת מ

מה והשבוע. על כן, ההמלצות כוללות התייחסות פרטנית לבינוי ולצמחיה הפוקדים אותה במשך הימ

הקיימים בשכונה, לשמירה על אופיים ולאופן השתלבותם בתהליך הפיתוח המתחולל. בנוסף, כוללות 

ההמלצות התייחסות פרטנית למספר אפשרויות לפיתוח חדש שיעשיר ויתרום לשכונה על בסיס מאפייניה 

ית חסים למיקום מגדלים לאורך דפנות השכונה, ולשטחי ציבור ירוקים שימוקמו אסטרטגהנוכחיים. אלו מתיי

  בהתייחס לערכים הקיימים במקום.

המסורתית (חלקה המרכזי של השכונה) הייתה בנויה בבניה נמוכה עם : שכונת מונטיפיורי שטחים ירוקים

מחסור בשטחים ירוקים ציבוריים. קווי בניין, כך שנוכחות הצמחייה מראשית השכונה הורגשה על אף ה

, לא רק בשל העדר שטחים אלו פתוחים הבניה החדשה המאסיבית הקצינה את המחסור בשטחים ירוקים

גרמה לכריתת עצים ותיקים רבים כפי שתואר בפרקים קודמים. החדשה בשכונה, אלא מאחר והבנייה 

מבנים ארעיים קטנים הממוקמים במרחב חלקה התעשייתי של השכונה בנוי מבני תעשייה אפורים גדולים ו

בעל שימוש אינטנסיבי לתעשייה, מוסכים ומסחר נלווה. על אף הימצאותם של עצים חדשים רבים מוזנח 

בשכונה, נוכחותם דלילה ובקושי מורגשת, ובשכונה ככלל מורגשת מועקה הנובעת מהמחסור בצמחיה 

ית יצירת גינה ציבורית הממוקמת אסטרטגית ושטחים ירוקים. המלצות בנושא זה נחלקות לשלוש, ראש

נראות עירונית מאידך. שנית, ניסוח הנחיות לשמירה על צמחייה בוגרת עלת עבור תושבי השכונה מחד וב

ושילוב צמחייה חדשה במגרשים לבנייה. שלישית, הצעה רעיונית, שמחיבת בחינה מעמיקה יותר עם גורמי 

  .מיסעות והסבתם לשטחי גינוןמה חלקעלי משטח מרוצף קשיח בעירייה שונים, לצמצום שטחים פתוחים ב

: הנתק הקיים בין שכונת מונטיפיורי ושאר העיר נובע ממפלס השכונה ביחס לסביבה, מידות קשר לסביבה

הכבישים המקיפים אותה ואופי הפעילות העירונית המתקיימת סביב השכונה. ההמלצות בנושא זה 

יצירת מוקד חזותי ירוק ומזמין בקצה רחוב החשמונאים, אשר ישמש  מתמקדות בשלושה היבטים, ראשית

כנקודת מגוז אורבנית לנוסעים בכביש זה. שנית, מיקום מגדלים בנקודות אסטרטגיות בדפנות השכונה, 

אשר ישמשו סמנים למיקום השכונה ולפעילות המתרחשת בה, כגון כניסה לשכונה או קודקוד במפגש 

, חיזוק הפעילות המסחרית והבילוי בשכונה על ידי גישור בין אזורי פעילות גבולות השכונה. שלישית

  אינטנסיביים בשכונה לאלו שממערב.
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  מתחמי רגישות 6.1
  

איסרליש
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52  

  

  איסרליש 6.1.1
  
  

16 

23 

12 
8 

5 

41 

 איסרליש

 הנצי"ב

 נ. ילין מור

 6איסרליש 

 8ש איסרלי

 12איסרליש 

 16איסרליש 

 12איסרליש 

 23נתן ילין מור 

 ברוש מצוי 41הנצי"ב 

 אקליפטוס

 דקל
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 אפיון   .א

 שכונת מונטיפיורי.גבול צפוני של חלקה המרכזי של  :מיקום -

 6 :מגרשים -

, 6מודרניזם מוקדם (איסרליש  2), 23, נתן ילין מור 16, 8סרליש ראשונים (אי יתב 3 :אדריכלי -

 ).41מודרניזם מאוחר (הנצי"ב  1), 12

 ברוש מצוי. 13 -, נתן ילין מור 1דקל  - 40עצי אקליפטוס, הנצי"ב  6 -איסרליש  :נופי -

 .וביה"כ משרדיםמגורים,  :מושיםיש -
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  המלצות  .ב

 מטר מפני מדרכה. 1בנויה עד גובה  :גדרות -

 קומות. 2בית ראשונים בלבד, עד גובה  :שימור מבנים -

 מבני מודרניזם מוקדם ומאוחר, ראה נספח א' הנחיות עיצוב. :פיתוח מבוקר -

  

  

  

  

  

  

  

  

  מנגנון  .ג

 בקרה על בניה חדשה ותוספות בניה, ראה נספח א' הנחיות עיצוב. :הנחיות עיצוב -

 צמצום תוספת קומות. הפחתת צפיפות, שמירה על בית גידול עצים, :בקרה על הקלות -

פרצלציה למתחם איסרליש, תכנון מחדש כדופן צפונית של שכונת המגורים -לבחון רה :תב"ע -

 ההיסטורית.

מטלות ציבוריות למגדל קלקא מתוכנן, לבחון אפשרות למאגר זכויות : תכנוני- מנוף כלכלי -

 למגרשים במתחם במקום מימוש עצמאי של כל מגרש.
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  שדרות יהודית 6.1.2
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3שד' יהודית  5שד' יהודית  7שד' יהודית  9שד' יהודית 

 11ית שד' יהוד 15שד' יהודית  21שד' יהודית  19שד' יהודית 

 33שד' יהודית 

 22שד' יהודית 

 20שד' יהודית  23שד' יהודית  27שד' יהודית  29שד' יהודית 

 18שד' יהודית  28שד' יהודית 16שד' יהודית 

 צאלון

 ברוש מצוי

15 

3 

 שד' יהודית

 הנצי"ב
 נ. ילין מור

5 7 

19 

20 

21 
27 29 33 

9 11 

16 18 

23 

28 22 
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 אפיון   .א

 מרכז חלקה המרכזי של שכונת מונטיפיורי. :מיקום -

 17 :מגרשים -

מודרניזם מאוחר (שד'  11), 23, 18, 16, 15, 11, 9מודרניזם מוקדם (שד' יהודית  6 :אדריכלי -

 ).33 ,29, 28, 27, 22, 21, 20, 19, 7, 5, 3יהודית 

 צאלון, ברוש מצוי. :נופי -

 מגורים, מסחר ומשרדים. :שימושים -

  חזית רחוב צפונית
 בין רחובות בגין והנצי"ב

  מבט פרספקטיבי
 במפגש השדרה עם רחוב נתן ילין מור

  חזית רחוב צפונית
 ילין מור במפגש השדרה עם רחוב נתן

  מבט פרספקטיבי ממערב למזרח
 בין רחובות בגין ובנצי"ב
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  המלצות  .ב

 בקרה על בניה חדשה ותוספות בניה, ראה נספח א' הנחיות עיצוב. :הנחיות עיצוב -

הפחתת צפיפות, שמירה על בית גידול עצים, צמצום תוספת קומות, ביטול  :בקרה על הקלות -

 .0בניה בגבול מגרש צדדי 

  חזית רחוב צפונית
 בין רחובות בגין והנצי"ב

  מבט פרספקטיבי
 במפגש השדרה עם רחוב נתן ילין מור

  חזית רחוב צפונית
 במפגש השדרה עם רחוב נתן ילין מור
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  ליבה היסטורית 6.1.3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

    

 בגין

7 
98/1 

8 10 

6 

8 

7 

104 

102 9 

14 

  בית
 שמאי

 בית הלל

 גרשון ש"ץ

 102בגין  98בגין  1ש"ץ  104בגין 

 באר היסטורית ומגדל מים א7בית שמאי  9בית שמאי 

 8בית שמאי  6בית שמאי 

 7ש"ץ  8-10ש"ץ  4, בית שמאי 14ש"ץ 

 דקל פיקוס
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 אפיון   .א

 מרכז חלקה המרכזי של שכונת מונטיפיורי בדופן המערבית על דרך בגין. :מיקום -

 - :מגרשים -

, 10, 8בית ראשונים (ש"ץ  4 ),9, 7, בית שמאי 104, 102מבנים מיוחדים (בגין  4 :אדריכלי -

תעשייתי (בגין  1, )7ש"ץ מודרניזם מאוחר ( 1), 14ש"ץ מודרניזם מוקדם ( 1), 6,8בית שמאי 

98.( 

 ., פיקוס השדרהברוש מצוי :נופי -

 .ביה"כ, מבנה קהילה (ויצ"ו) ומבנים ללא דיירים (חלקם היסטוריים)מגורים,  :שימושים -

  

חזית מתחם הליבה 
  ההיסטורית על דרך בגין
 מבט מדרום לצפון מזרח

  דרך בגין פינת שד' יהודית
 מבט מצפון לדרום
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  המלצות  .ב

שימור מבנים היסטוריים ביעוד ציבורי, הקמת שטח ציבורי פתוח  :ציבור ושטחי שימור מבנים -

 –דונם), חיבור המתחם עם מוקדי הבילוי והתעסוקה מעבר לדרך בגין  9.5-על כלל המתחם (כ

 ).6.3.2שרונה וכיכר גבעון (ראו המלצה על גשר מדרגות 

  

חזית מתחם הליבה 
  ההיסטורית על דרך בגין
 מבט מדרום לצפון מזרח

  דרך בגין פינת שד' יהודית
 םמבט מצפון לדרו
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  מנגנון  .ג

 ציבור.שינוי יעוד קיים לשטח ציבורי פתוח ומבני  :תב"ע -

חילופי שטחים בין מגרשים פרטיים ומגרשים בבעלות עירייה וחברות בת : תכנוני-מנוף כלכלי -

 של העירייה.
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  אזור תעשיה 6.2

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 אפיון  6.2.1
 בקצה הדרומי של החלק המרכזי. 5-ת מונטיפיורי ושל שכונבחלק הדרומי  26 :מיקום -

 מקומית). כרטסות אתר מורשת –(ראו נספח ד'  31 :מגרשים -

 .פונקציונאלי-ברוטליזם, תעשייתי :אדריכלי -

  .תעשייה ומלאכה, בילוי, מגורים וסטודיו של אמנים ומעצבים :מושיםיש -

  המלצות 6.2.2
 שמירה על האופי התעשייתי של האזור: .1

 היחידות המוסבות למגורים מקומה שנייה ומעלה.הגבלת  -

סבה למגורים הגדרת סף מינימום ומקסימום של כמות היחידות הניתנות לה -

 בכל בניין.

 שמירה על נקיון חזיתות המבנים: .2

אכיפת פתרונות מוצנעים ומרכזיים לצרכי תשתיות והצללה (צנרות, מיזוג  -

 אויר, תריסים וכד').

  פתרון עיצובי אחיד לחזיתות ראשיות בנ"ל. -

עידוד סדנאות לאמנים ומעצבים על ידי אישור מגורים ותעסוקה באותה יחידת  .3

  דיור.
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  וגינות ציבוריות נוף 6.3
  

איסרליש
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 איילון

מור
הנצי"ב

שצ"פ או מבנה ציבור מוצע 
 2009בתכנית אב לרמן 

שצ"פ ומבנה ציבור מוצע 
 בסקר זה
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  עצים בוגרים במגרשים פרטיים ובמרחב הציבורי 6.3.1
מוקדים בהם נמצאים עצים בוגרים וותיקים מזן ברוש, צאלון, פיקוס, דקל ומאיש גשר הזיו.  30-קיימים כ

חלק מהמוקדים הללו נמצאים במגרשים פרטיים וחלקם במרחב הציבורי (מדרכות וכבישים). בנוסף קיימת 

יה עשירה של עצים ושיחים גדולים לאורך הגדה המערבית של האיילון. יש לשמור על עצים אלו מפני צמחי

הנחיות שמירה על עצים  –לחוק התכנון והבניה, וכמפורט בנספח ב'  89כריתה והעתקה כנדרש בתיקון 

 וצמחיה.
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  נתן ילין מור 6.3.2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 אפיון   .א

 גדה מערבית בתחום המדרכה. ,7-25רחוב נתן ילין מור  :מיקום -

 : ברוש מצוי.זן -

 פריטים. 21 :כמות -

 מטרים. 12-כ :גובה -

 שנה. 70מעל  :גיל -

  

  המלצות  .ב

לחוק התכנון והבניה,  89יש לשמור על עצים אלו מפני כריתה והעתקה כנדרש בתיקון  -

 הנחיות שמירה על עצים וצמחיה. –וכמפורט בנספח ב' 

 קרקעי בגבול מגרש וכניסות לחניות.-יון תתשמירה מפני עקירה וכריתה לטובת חנ -

  

איסרליש

יהודית

 קארו

הלל בית

 ש"ץ

 ב"ק
המסגר

 בגין

 איילון

מור



66  

  איילון 6.3.3
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 אפיון   .א

 גדה מערבית. –נתיבי איילון  :מיקום -

 : עצים ושיחים.זן -

 

  המלצות  .ב

 מירה על רצף הצמחיה הקיים.ש -

 הגבלת גובה הבניה בקצה המזרחי של שכונת מונטיפיורי, על מנת לשמר מבט קו רקיע ירוק. -

  י שילוט פרסומת לאורך האיילון.שמירה על צמחיה מפנ -

איסרליש

יהודית

 קארו

הלל בית

 ש"ץ

 ב"ק
המסגר

 בגין

 איילון

מור
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  גינת רחוב 6.3.4
  

) של השכונה המרכזית ויצירת גינות ציבוריות על חשבון depavingביטול מיסעה בקטעי רחוב ( -

  הכביש, בין המגרשים הפרטיים.

-איתור קטעי רחוב מתאימים, תוך מזעור פגיעה בכניסות לחניות ויצירת תנועת רכבים חד -

 ה המרכזי.סיטרית מעגלית בחלק השכונ
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  מגדל וגשר 6.4
  

איסרליש

יהודית

 קארו

הלל בית

 ש"ץ

 ב"ק

אביגדור בן

תושיה

אלפא בית
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המסגר

 בגין

 איילון

מור
הנצי"ב

 מיקום גשר מומלץ
מגדל מומלץ  מיקום

  בסקר זה
מיקום מגדל מומלץ 

 2009בתכנית אב לרמן 
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  מגדלים 6.4.1
 אפיון   .א

לאורך דופן גבול דרומי (יצחק שדה), מערבי (המסגר ובגין), וצפוני (גבעת התחמושת),  :מיקום -

לצידי ראשית שדרות יהודית בכניסה לשכונה, בקצה רחוב חשמונאים בקרבת הליבה 

 ההיסטורית.

רת מו"מ על חילופי מגרשים במקומות עדיפות למגרשים בבעלות עירייה, או במסג :בעלויות -

 אסטרטגיים בהיבט התכנוני של צרכי הציבור.

  המלצות  .ב

מיקום כניסות לחניה במפלס קרקע גבוה כלפי דרך בגין, מיקום מסחר  :מפלס קרקע מגדל -

 ושטחי ציבור במפלס הקרקע הנמוך כלפי פנים השכונה.
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  גשר מדרגות 6.4.2
המערבית של החלק המרכזי בשכונה, או מתוך בהמשך לקטע רחוב ללא מוצע בדופן  :מיקום -

 הליבה ההיסטורית.

גשר מדרגות עם כניסה ממפלס השכונה וכניסה ממפלס דרך בגין. שילוב מסלול אפנים  :אפיון -

 ).depavingבאזור הדרך ללא מוצא ( בגשר. יצירת גינה ציבורית בבסיס הגשר

 גבעון.לכיכר למתחם שרונה ו :קישור -

 

 גשר בית קלקא בקצה רחוב קארו, מצב קיים. 

 גשר בית קלקא בקצה רחוב קארו, מצב מוצע. 
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  נספחים 7
  

  ח א': הנחיות עיצובנספ 7.1

  
  תוספת לבניין קיים
      מודרניזם מוקדם

  לאחור  תוספת במפלס הקיים  

  0קומות בניה בקו  4עד  - תוספת מעל המפלס הקיים  

  נסיגה בחזית בלבד 5קומה  -

  חזיתות ראשיות 2- בבניין פינתי נסיגה ב -

  התאמה לקומפוזיציה קיימת  מרפסות  

  בגובה קומה מקורית קומות ראשונות 4 -  גובה קומה  

 1.25כולל רום מעקה הגג  5גובה קומה  -

  גובה קומה מקורית

  5  מספר קומות מרבי  

  בנוי  מעקה גג  

ע"י גריעה  2- חלוקת מסות בנויות בחזית ל חזית ראשית כפולה באורך  

  לכל גובה החזית

     מודרניזם מאוחר

  לאחור  תוספת במפלס הקיים  

 0קומות ראשונות מעל הקרקע בניה בקו  4 - תוספת מעל המפלס הקיים  

  כולל חזית מרפסת קדמית

  נסיגה בחזית בלבד 6קומה  -

  חזיתות ראשיות 2- בבניין פינתי נסיגה ב -

  לכל אורך החזית או כדוגמת הקיים -  מרפסות  

  בבנין פינתי לא עוטף פינה -

  קומות ראשונות בגובה קומה מקורית 5 -  גובה קומה  

  קה גג קל בלבדלא כולל גובה מע

מ' ומעקה קל  3.3רום מעקה גג בנוי עד  -

  מ' 0.5מעל עד 

  6  מספר קומות מרבי  

ע"י  2- חלוקת מסות בנויות בחזית ארוכה ל חזית ראשית כפולה באורך  

  גריעה לכל גובה החזית
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  בניה חדשה
  במפלס הרחוב  חצר קדמית

  מ' 1גדר בנויה עד גובה 

  מ' 1, עומק מ' 3מצע גידול עצים קוטר 

  מגרשים (תמריץ למגרש מארח) 2כניסה לחניה משותפת לכל 

  ללא חניה בחזית

  פתוחה עם ויטרינות  קומת קרקע

  בשד' יהודית 0ללא קו 

  ס"מ מעל פני מדרכה 60עד 

  ע"י גריעה לכל גובה החזית 2- חלוקת מסות בנויות בחזית ארוכה ל  מסה בנויה

  ללא בניה לסרוגין  מרפסות

  ללא זכוכית אטומה או רפלקטיבית  חומרים

  ע"י גריעה לכל גובה החזית 2- חלוקת מסות בנויות בחזית ארוכה ל  איחוד מגרשים
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 פרופורציות -  תוספת קומות למבנה מודרניזם מוקדם
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 פרופורציות - מאוחר תוספת קומות למבנה מודרניזם 
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  נספח ב': הנחיות שמירה על עצים וצמחיה 7.2
  
 

  2010 מרץ 1

  

  לכב'

  רבקה פרחי, צוות מרכז

  חיים גבריאל, אגרונום העירייה

  
  2010מרץ  1ורשת הנופית בשכונת מונטיפיורי מיום פגישה בנושא המהנידון: 

  
  מטרת הפגישה: לבחון דרכים לשמירה על המורשת הנופית ובמיוחד עצים ותיקים בשכונה.

  נוכחים: רבקה פרחי, חיים גבריאל, רועי פביאן.

  

כל היתר בנייה במגרש בו זוהה עץ במדידה מחוייב לעבור כתחנה אצל אגרונום העירייה לקבלת  .1

 ות.הנחי

 אפשרויות טיפול בעצים קיימים: שמירה, העתקה, כריתה. 3ככלל קיימים  .2

לחוק התכנון והבנייה (עדיין לא אושר סופית אך משמש כעקרון מנחה)  89: תיקון שמירה  .א

מאפשר לרשות לחייב שמירה על עצים נדירים. במקרה שכזה ניתן לחייב התאמת תכנון 

  , כמצוין בחוק.לשילוב עץ קיים במקומו

מומחה במגרש עצמו או לאתר  עץ בהכנה מוקדמת בלווי אגרונום: העתקת העתקה  .ב

 חליפי נחשבת כפעולה משמרת (ראה מקרה שקמה בצומת חולון). 

: במקרים בהם לא ניתן לשמר את העץ מורה התיקון לחוק לפצות בעץ חליפי. כריתה  .ג

ך ע"פ חיים מ"ר מגרש, א 50יפו לדרוש נטיעת עץ לכל  –אביב -מקובל בעיריית תל

גבריאל התיקון לחוק מאפשר דרישה לפיצוי בשווה ערך (שווי עץ ותיק גדול בהרבה מעץ 

 צעיר).

שכונת מונטיפיורי מתאפיינת בעצים ותיקים בודדים במגרשים בעלי זכויות בנייה וגם בשדרות  .3

נה באיזור זה ושורות עצים ותיקים ברחובות הנצי"ב, יהודית ונתן ילין מור. העצים האופייניים לשכו

הם אקליפטוס, צאלון, ברוש, דקל ופיקוס, ובמקום אחד נמצא מאיש גשר הזיו. ע"פ ח. גבריאל לא 

ניתן להעתיק ברוש, כמו כן לא נהוג להמליץ על נטיעת אקליפטוס. העצים המומלצים המתאימים 

  לשכונה הם צאלון ומאיש, שניהם נותני צל ובעלי נוף רחב.

שכונה כוללים ברוש, צאלון ופיקוס. במגרשים לבנייה בקרבת שדרות השדרות ושורות העצים ב .4

ושורות עצים יש להתחשב בפגיעה באופי השדרה ואיכות הנוף כתוצאה מאפשרות להעתקה או 

 כריתה, מומלץ להנחות לשמור על העץ הקיים במקומו.

 מקומם המקורי. יש לבחון כל היתר בנייה תוך העדפה לשמירה על עצים קיימים ושילובם בתכנון ב .5

 יש לקבל הנחיות מפורטות מהאגרונום לטיפול בעצים קיימים ובחדשים כדלקמן: .6
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לקבל מ', יש  3: יש להתרחק בבינוי מגזע העץ לפחות שמירה על עץ קיים במקומו  .א

הנחיות אגרונום לטיפול בגיזום הנוף, השקיה, דישון, עגון, ניקוז תקין בקרבת העץ וכן 

 לאחר סיום העבודות .מהלך העבודות ול הלאה,

: בליווי אגרונום, כולל הכנת העץ במשך מספר חודשים בהתאם לסוג העתקת עץ קיים  .ב

 העץ וסיכויי קליטתו ,לפני ההעתקה ולאחריה.

מגבול מגרש מ'  3: רצוי להגביל הקמת חניון בתת"ק בנסיגה של נטיעת עצים חדשים  .ג

 1שורשים עבור כל עץ, עומק כקוב נפח בית  5קדמי לטובת מצע גידול איכותי (לפחות 

  מטר).

  
  
 



77  

 

  תעשייה מול אוכלוסייה במספרים': גנספח  7.3
תהליך חדירת מבני התעשייה והמלאכה לתוך אזור המגורים בשכונת מונטיפיורי בא לידי ביטוי בנתונים 

המספריים לאורך השנים בשתי מגמות ברורות: עלייה במספר יחידות הדיור למטרות תעשייה, מסחר 

  דים לעומת ירידה בכמות האוכלוסייה ובמספר יחידות הדיור למגורים.ומשר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אביב מופיעים יחד נתוניהן של שכונת מונטיפיורי ושכונת הרכבת - בשנתונים הסטטיסטיים של עיריית תל

הנמצאת מדרום. גם אם רבים מהנתונים כוללים גם את שכונת הרכבת יש בהם כדי להצביע על מגמות 

  ינוי בשכונת מונטיפיורי לאורך השנים.הש

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מספר הנפשות בשכונת מונטיפיורי עד לשנות השישים

  מספר הנפשות בשכונת מונטיפיורי ושכונת הרכבת מאז שנות השבעים
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צמצום האוכלוסייה בשכונת מונטיפיורי נמשך לאורך עשורים עד לשנות השמונים. הירידה המשמעותית 

ביותר במספר הנפשות התרחשה במהלך שנות השמונים כאשר האוכלוסייה מנתה כמה מאות בודדות. 

  יציבות.מאז ועד לאמצע העשור האחרון נשמרת 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הרכב האוכלוסייה בשכונת מונטיפיורי ושכונת הרכבת לפי קבוצות גיל (תרשים טורים)

  אחוז

  ת מונטיפיורי ושכונת הרכבת לפי קבוצות גיל (תרשים קווים)הרכב האוכלוסייה בשכונ

  אחוז
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בנתוני קבוצות הגיל באוכלוסייה מאז שנות התשעים אפשר לראות שתי מגמות ברורות: ירידה חדה באמצע 

ולעומת זאת עלייה מאז אמצע שנות התשעים של אחוז  14שנות התשעים של אחוז קבוצת הילדים עד גיל 

  .44-25קבוצת הגיל 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

לאורך כל העשורים האחרונים הייתה עלייה במספר יחידות הדיור לתעשייה, מסחר ומשרדים. עיקר הגידול 

  ביחידות אלה ניכר עד לסוף שנות התשעים.

עד לאמצע שנות התשעים הייתה ירידה במספר יחידות הדיור למגורים. עיקר הירידה ניכר במהלך 

ת הדיור למגורים, במקביל לעלייה במספר יחידות הדיור לתעשייה, שנות השמונים. הירידה במספר יחידו

מסחר ומשרדים, מצביעה על כך שחלק ממבני התעשייה והמשרדים נבנו באזור המגורים: את מקומם של 

  חלק ממבני המגורים הלכו ותפסו מבני התעשייה והמשרדים.

ם. עיקר העלייה ניכר מאז אמצע מאז אמצע שנות התשעים נראית עלייה במספר יחידות הדיור למגורי

  העשור האחרון.

  חלוקת יחידות הדיור מאז שנות השבעים בשכונת מונטיפיורי ושכונת הרכבת לפי שימוש
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  כרטסות אתר מורשת מקומית': דנספח  7.4
מתחם   נוף  בניין  חלקה  גוש  כתובת  רחוב

מוד'   ראשונים מיוחד רגישות
 מוקדם

מוד' 
 מאוחר

 תעשייה

                      איילון
  איסרליש

  )43(הנצי"ב 
6  7109  11                

                18    8  )42(הנצי"ב 
  12    28                
  12    29                

                34    16  )25(ילין מור 
                מדרכה      

                107  7109  102  בגין
  104    105                

                      (בית הלל)
                      (גרשון ש"ץ)
                      (יוסף קארו)

                      (שפע טל)
  בית אלפא

  )1(שטיבל 
5  7107  305                

                109    13-15  )6(טברסקי 
  16    148                

                162    17  )2(רבניצקי 
                175    19  )7(ש' ישוב 
                מדרכה  7109  2-8  בית הלל

  4    166                
  13    134                
  15    139                
  27                    
  33    157                

  בית שמאי
  )11(ש"ץ 

6  7109  163                

                107    א7  
  8    162                
  9    107                
                    ליבה  
      107                
      107                

  בן אביגדור
  )64(המסגר 

1  7107  184                

                232    2  )62(המסגר 
                187    3  )19(שונצינו 
                181    4  )17(שונצינו 
                222  7107  5-7  )16(שונצינו 
                197    6  )14(שונצינו 

  8    251                
                192    16  )11(תושיה 
                280    18-20  )13(תושיה 
, 198    26  )19(תושיה 

202  
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מתחם   נוף  בניין  חלקה  גוש  כתובת  רחוב
מוד'   ראשונים מיוחד רגישות

 מוקדם
מוד' 

 מאוחר
 תעשייה

  גרשון ש"ץ
  )98(המסגר 

1  7109  275                

  6-12                    
  7    113                
  7    114                
  8-10    211 ,

212  
              

                361    14  4בית שמאי 
  17    170                
  19    171                
  32-34                    
  33                    

  גרשון ש"ץ
  )6-8(י' מור 

37    270                

  41    201                
  46    412                

האחים 
  מסלאויה

3  7107  44                

  7    42                
                274  7107  60  המסגר
                175  7109  17  הנצי"ב

  17-19                    
  21                    
  31                    
  40                    
  41    12                

                107  7107  12  טברסקי
                7  7109  5  יוסף קארו

  8    61                
  10    62                
  21                    
  23    39                
  27-29                    
  ?                    

  ישראל ב"ק
  )78(המסגר 

1  7109  205                

  4  7107  8                
                249    6  )29(שונצינו 

  41  7109  251                
  יצחק שדה

  )46(המסגר 
19-21  7107  122-

127  
              

  29    135                
                  7109  1-3 נתן ילין מור

  3    238                
  7-25                    

                145    9 )21בית הלל (
  23    33                

                53  7109  3 שד' יהודית
  5    54                
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מתחם   נוף  בניין  חלקה  גוש  כתובת  רחוב
מוד'   ראשונים מיוחד רגישות

 מוקדם
מוד' 

 מאוחר
 תעשייה

  7    58                
  9    59                

                68    11  )25(הנצי"ב 
                      
  15    74                

                129    16  )23(הנצי"ב 
, 257    18  )24(הנצי"ב 

259  
              

  19    79                
  20    135                
  21    80                
  22    269                

                81    23  )15(י' מור 
  27    89                

                147    28  )13(י' מור 
  29    94                
  33    98                
                    דרהש  

  שונצינו
  1בית אלפא 

4  7107  285                

  6-8  7107  77 ,81 ,
82  

              
  

                264    23  )68(המסגר 
                  7106    שפע טל
  תושיה

  )12(שונצינו 
2  7107  70                

                72    א4  
                346    6  )9(שטיבל 

  10    311                
                325    16-18  )5(רבניצקי 

  17    262                
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  ביבליוגרפיה 8

  

  מפות ותצלומי אוויר

), 1925) ,(1938) ,(1944) ,(1946( Survey of Palestine), 1789( ), מפת סנדל1880( מפת בדקר

  ).1990), המרכז למיפוי ישראל (1962), (1952מחלקת המדידות ישראל (

  .1991, 1975 ,1968, 1963 ,1956 ,1949, 1924 :אוויר תצלומי

  

  , סקרים ומסמכי מדיניותתכניות אב

  .1954אביב, - הורוביץ אהרון, תכנית אב לתל

  .1968אביב, -השמשוני ציון, תכנית אב לתל

  .2009לרמן אדריכלים בע"מ, 'תכנית אב שכונת מונטיפיורי', 

  .1985אביב, -מזור אדם, תכנית אב לתל

  .2006, סולר גיורא, 'סקר שימור בשכונת מונטיפיורי'

  

  ופרסום שיווקי עתונות

  .5.10.2007אביב -אושרוב נועה, 'לו הייתי מונטיפיורי', עיתון ידיעות תל

  .2010אופיר טורס, 'חדשות מונטיפיורי', מרץ 

  .29.7.1980עבר והווה!', הצופה,  –טוכפלד מיכאל, 'שכונת מונטיפיורי 

  .17.5.2010, קהילה נופה של ת"א'העצים ממשיכים להיעלם מ :מאור תמי, 'החברה להגנת הטבע

 .16.8.2004קופרבוים רונה, 'השונצינאים', עיתון העיר, 

  .8.1.1976, 33, 9-8אביב', הארץ, מוסף, עמ' - רוזנבלום דורון, 'שכונת מונטיפיורי מתה וחיה בתל

  .10.2.1971רמון יעקב, 'יש למנוע פגיעה באופיה של שכונת מונטיפיורי בת"א, הצופה, 

  

  ספרות

סיור, מבט וסיפור בפינותיה הנשכחות של כהן עירית, תל אביב עיר גלויה: -גולדברג יוסי, וידריך שולה ועמית

  , נתניה: אחיאסף, תשס"ט.העיר

  167-153(תשל"ז), עמ'  2הלוי שושנה, 'פרדס מונטיפיורי', קתדרה 
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), 2-1אביב י"ז (-יית תלאביב (צרור פרוטוקולים)' ידיעות עיר-'השלבים הראשונים לסיפוח שרונה לתל

 (חתום: המערכת). 19-17תש"ח), עמ' -(תש"ז

  אביב: בבל, תשס"ט.- נתי מרום, עיר עם קונספציה: מתכננים את תל אביב, תל

) בשולי 1924) בפאתי יפו, ועד להקמת שכונת מגורים (1855מפרדס (מרקל יעקב, שכונת מונטיפיורי: 

  שס"ט.אביב: הוצאת המחבר, ת- , תלהעיר תל אביב

  צוונג רזי, שכונה אחת ואדי אחד וכלניות, ללא מקום הוצאה: הוצאת המחבר, תשס"א.

  .2002אביב, הוצאת רמות, או"ת, - שביט יעקב וגדעון ביגר, ההיסטוריה של תל

  

  מקורות ארכיונים

  ארכיון העירייה (ארכיון היסטורי)

  יפו-ספריית צוות תכנון אסטרטגי במנהל הנדסה, עת"א

  יפו- הגיאוגרפי/הנדסי באינטרנט של עת"א אתר המפות

 המרכז למיפוי ישראל

  



טיפולוגיה אדריכלית
מבנה היסטורימיוחד: סגנון

בית שמאי:כתובת
7109:גוש

107:חלקה

ליבה היסטורית:מתחם
:ערך

מגדל מים ושרידים היסטורים מהפרדס  המקורי -תרבותי1.

סגנון הנדסי אופייני למבנה אגירת מים מראשית הישוב העברי -אסטטי2.



טיפולוגיה אדריכלית
מבנה היסטורימיוחד: סגנון

בית שמאי:כתובת
7109:גוש

107:חלקה

ליבה היסטורית:מתחם
:ערך

מגדל מים ושרידים היסטורים מהפרדס  המקורי -תרבותי1.

סגנון הנדסי אופייני למבנה אגירת מים מראשית הישוב העברי -אסטטי2.

:אפיון

ואנדליזם, הזנחה והתדרדרות פיזית של המבנה: איומים

)ראו  מתחם ליבה היסטורית: (המלצות ותכנון



טיפולוגיה אדריכלית
מבנה היסטורימיוחד: סגנון

15בית הלל :כתובת
7109:גוש

139:חלקה

-:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

בקתת עץ טיפוסית למגורים   -אסטטי2.
מראשית ימי השכונה

:אפיון

הזנחה והתדרדרות פיזית של המבנה, קיים היתר הריסה: איומים

להעתיק את המבנה למתחם ליבה היסטורית: המלצות ותכנון

7ץ "גרשון ש:כתובת
7109:גוש

113:חלקה

ליבה היסטורית:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

בקתת עץ טיפוסית למגורים   -אסטטי2.
מראשית ימי השכונה

:אפיון

לא מוגן סטטוטורית, הזנחה והתדרדרות פיזית של המבנה: איומים

אין: המלצות ותכנון



טיפולוגיה אדריכלית
בניין מאותרמיוחד: סגנון

104בגין :כתובת
7109:גוש

105:חלקה

ליבה היסטורית:מתחם
:ערך

מבנה מגורים מאותר -אסטטי1.

:אפיון

זכויות בנייה מעודדות הריסה, הזנחה והתדרדרות פיזית של המבנה: איומים

)ראו מתחם ליבה היסטורית: (המלצות ותכנון



טיפולוגיה אדריכלית
מבנה תרבותמיוחד: סגנון

102בגין :כתובת
7109:גוש

107:חלקה

ליבה היסטורית:מתחם
:ערך

כ"ביה -תרבותי1.

40-מבנה ציבור מאותר משנות ה -אסטטי2.

:אפיון

הזנחה והתדרדרות פיזית של המבנה: איומים

)ראו מתחם ליבה היסטורית: (המלצות ותכנון

12איסרליש :כתובת
7109:גוש

28:חלקה

איסרליש:מתחם
:ערך

, כ של יוצאי לוב"ביה -תרבותי1.
מייסדי השכונה   

:אפיון

לא ידוע: איומים

שימור המבנה: המלצות ותכנון



9בית שמאי :כתובת
7109:גוש

107:חלקה

ליבה היסטורית:מתחם
:ערך

ו"מרכז ויצ: בית קהילה היסטורי -תרבותי1.

אופייני למבנה מראשית השכונה' סגנון אדר -אסטטי2.

:אפיון

הזנחה והתדרדרות פיזית של המבנה: איומים

)ראו מתחם ליבה היסטורית: (המלצות ותכנון

טיפולוגיה אדריכלית
מבנה תרבותמיוחד: סגנון



16-18שונצינו , 5-7בן אביגדור :כתובת
7107:גוש

222:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

ס תורה ומלאכה"ביה -תרבותי1.

)ראה טבלת ערכי נוף(גדר אבן ועצים ותיקים , גינה ציבורית -נופי2.

:אפיון

אין: איומים

)2009פ בתכנית אב "ראו המלצות לשצ: (המלצות ותכנון

טיפולוגיה אדריכלית
מבנה תרבותמיוחד: סגנון

6-8שונצינו :כתובת
7107:גוש

82, 81, 77:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

משמש מרכז מופעים ואמנות -'כל-'חב1.

תיאטרון תמונע -תרבותי2.

:אפיון

לא ידוע: איומים

אין: המלצות ותכנון



טיפולוגיה אדריכלית
קומה אחת–בתי ראשונים : סגנון

13בית הלל :כתובת
7109:גוש

134:חלקה

-:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

אופייני למבנה מגורים מראשית ימי השכונה' סגנון אדר -אסטטי2.

א7בית שמאי :כתובת
7109:גוש

107:חלקה

ליבה היסטורית:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

אופייני למבנה מגורים מראשית ימי השכונה' סגנון אדר -אסטטי2.
8בית שמאי :כתובת

7109-:גוש
162:חלקה

ליבה היסטורית:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

אופייני למבנה מגורים מראשית ימי השכונה' סגנון אדר -אסטטי2.

33בית הלל :כתובת
7109:גוש

157:חלקה

-:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

אופייני למבנה מגורים מראשית ימי השכונה' סגנון אדר -אסטטי2.
11ץ "גרשון ש, 6בית שמאי :כתובת

7109:גוש
163:חלקה

ליבה היסטורית:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

אופייני למבנה מגורים מראשית ימי השכונה' סגנון אדר -אסטטי2.



טיפולוגיה אדריכלית
קומה אחת–בתי ראשונים : סגנון

8-10ץ "גרשון ש:כתובת
7109:גוש

212,  211:חלקה

-:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

אופייני למבנה מגורים מראשית ימי השכונה' סגנון אדר -אסטטי2.
19ץ "גרשון ש:כתובת

7109:גוש
171:חלקה

-:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

אופייני למבנה מגורים מראשית ימי השכונה' סגנון אדר -אסטטי2.
17ב "הנצי:כתובת

7109:גוש
175:חלקה

-:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

אופייני למבנה מגורים מראשית ימי השכונה' סגנון אדר -אסטטי2.

10יוסף קארו :כתובת
7109:גוש

62:חלקה

-:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

אופייני למבנה מגורים מראשית ימי השכונה' סגנון אדר -אסטטי2.

8יוסף קארו :כתובת
7109:גוש

61:חלקה

-:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

אופייני למבנה מגורים מראשית ימי השכונה' סגנון אדר -אסטטי2.



טיפולוגיה אדריכלית
קומה אחת–בתי ראשונים : סגנון

21בית הלל , 9נתן ילין מור :כתובת
7109:גוש

145:חלקה

-:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

אופייני למבנה מגורים מראשית ימי השכונה' סגנון אדר -אסטטי2.



טיפולוגיה אדריכלית
שתי קומות–בתי ראשונים : סגנון

25נתן ילין מור , 16איסרליש :כתובת
7109:גוש

34:חלקה

איסרליש:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

אופייני להרחבת מבנה מגורים מראשית ימי השכונה' סגנון אדר -אסטטי2.

42ב "הנצי, 8איסרליש :כתובת
7109:גוש

18:חלקה

איסרליש:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

אופייני להרחבת מבנה מגורים מראשית ימי השכונה' סגנון אדר -אסטטי2.

3נתן ילין מור :כתובת
7109:גוש

238:חלקה

-:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

אופייני להרחבת מבנה מגורים מראשית ימי השכונה' סגנון אדר -אסטטי2.
23נתן ילין מור :כתובת

7109:גוש
33:חלקה

-:מתחם
:ערך

בית ראשונים היסטורי -תרבותי1.

אופייני להרחבת מבנה מגורים מראשית ימי השכונה' סגנון אדר -אסטטי2.



טיפולוגיה אדריכלית
מודרניזם מוקדם: סגנון

12איסרליש :כתובת
7109:גוש

29:חלקה

איסרליש:מתחם
:ערך

30-40-אופייני למבני מגורים בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי1.

43ב "הנצי, 6איסרליש :כתובת
7109:גוש

11:חלקה

איסרליש:מתחם
:ערך

30-40-אופייני למבני מגורים בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי1.

4בית שמאי , 14ץ "גרשון ש:כתובת
7109:גוש

361:חלקה

-:מתחם
:ערך

30-40-אופייני למבני מגורים בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי1.

4ק "ישראל ב:כתובת
7107:גוש

8:חלקה

-:מתחם
:ערך

30-40-אופייני למבני מגורים בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי1.

78המסגר , 1ק "ישראל ב:כתובת
7109:גוש

205:חלקה

-:מתחם
:ערך

30-40-אופייני למבני מגורים בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי1.



29שונצינו , 6ק "ישראל ב:כתובת
7107:גוש

249:חלקה

-:מתחם
:ערך

30-40-אופייני למבני מגורים בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי1.

23ב "הנצי, 16שדרות יהודית :כתובת
7109:גוש

129:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

שימוש למסחר ומגורים -'כל-'חב1.

30-40-אופייני למבני מגורים ומסחר בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

15שדרות יהודית :כתובת
7109:גוש

74:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

שימוש למסחר ומגורים -'כל-'חב1.

30-40-אופייני למבני מגורים ומסחר בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

25ב "הנצי, 11שדרות יהודית :כתובת
7109:גוש

68:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

שימוש למסחר ומגורים -'כל-'חב1.

30-40-אופייני למבני מגורים ומסחר בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

9שדרות יהודית :כתובת
7109:גוש

59:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

שימוש למסחר ומגורים -'כל-'חב1.

30-40-אופייני למבני מגורים ומסחר בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

טיפולוגיה אדריכלית
מודרניזם מוקדם: סגנון



22-24ב "הנצי, 18שדרות יהודית :כתובת
7109:גוש

259, 257:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

שימוש למסחר ומגורים -'כל-'חב1.

30-40-אופייני למבני מגורים ומסחר בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
15נתן ילין מור , 23שדרות יהודית :כתובת

7109:גוש
81:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

)לא ידוע לגבי מסחר(שימוש למגורים  -'כל-'חב1.

30-40-אופייני למבני מגורים בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

טיפולוגיה אדריכלית
מודרניזם מוקדם: סגנון



טיפולוגיה אדריכלית
מודרניזם מאוחר: סגנון

4בית הלל :כתובת
7109:גוש

166:חלקה

-:מתחם
:ערך

50-60-אופייני למבני מגורים בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי1.

17ץ "גרשון ש:כתובת
7109:גוש

170:חלקה

-:מתחם
:ערך

50-60-אופייני למבני מגורים בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי1.

7ץ "גרשון ש:כתובת
7109:גוש

114:חלקה

ליבה היסטורית:מתחם
:ערך

50-60-אופייני למבני מגורים בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי1.

41ב "הנצי:כתובת
7109:גוש

12:חלקה

איסרליש:מתחם
:ערך

50-60-אופייני למבני מגורים בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי1.
5יוסף קארו :כתובת

7109:גוש
7:חלקה

-:מתחם
:ערך

50-60-אופייני למבני מגורים בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי1.



46-48המסגר , 1שונצינו , 19-21יצחק שדה :כתובת
7107:גוש

122-127:חלקה

-:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

50-אופייני למבני תעשייה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

23יוסף קארו :כתובת
7109:גוש

39:חלקה

-:מתחם
:ערך

50-60-אופייני למבני מגורים בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי1.

5שדרות יהודית :כתובת
7109:גוש

54:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

שימוש למסחר ומגורים -'כל-'חב1.

50-60-אופייני למבני מגורים ומסחר בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
7שדרות יהודית :כתובת

7109:גוש
58:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

שימוש למסחר ומגורים -'כל-'חב1.

50-60-אופייני למבני מגורים ומסחר בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

3שדרות יהודית :כתובת
7109:גוש

53:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

שימוש למסחר ומגורים -'כל-'חב1.

50-60-אופייני למבני מגורים ומסחר בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

טיפולוגיה אדריכלית
מודרניזם מאוחר: סגנון



22שדרות יהודית :כתובת
7109:גוש

269:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

שימוש למסחר ומגורים -'כל-'חב1.

50-60-אופייני למבני מגורים ומסחר בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

21שדרות יהודית :כתובת
7109:גוש

80:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

שימוש למסחר ומגורים -'כל-'חב1.

50-60-אופייני למבני מגורים ומסחר בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

20שדרות יהודית :כתובת
7109:גוש

135:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

שימוש למסחר ומגורים -'כל-'חב1.

50-60-אופייני למבני מגורים ומסחר בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

19שדרות יהודית :כתובת
7109:גוש

79:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

שימוש למסחר ומגורים -'כל-'חב1.

50-60-אופייני למבני מגורים ומסחר בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

27שדרות יהודית :כתובת
7109:גוש

89:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

שימוש למסחר ומגורים -'כל-'חב1.

50-60-אופייני למבני מגורים ומסחר בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

טיפולוגיה אדריכלית
מודרניזם מאוחר: סגנון



33שדרות יהודית :כתובת
7109:גוש

98:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

שימוש למסחר ומגורים -'כל-'חב1.

50-60-אופייני למבני מגורים ומסחר בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

29שדרות יהודית :כתובת
7109:גוש

94:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

שימוש למסחר ומגורים -'כל-'חב1.

50-60-אופייני למבני מגורים ומסחר בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

13נתן ילין מור , 28שדרות יהודית :כתובת
7109:גוש

147:חלקה

שדרות יהודית:מתחם
:ערך

שימוש למסחר ומגורים -'כל-'חב1.

50-60-אופייני למבני מגורים ומסחר בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

טיפולוגיה אדריכלית
מודרניזם מאוחר: סגנון



6-10טברסקי , 13-15בית אלפא :כתובת
7107:גוש

109:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
16בית אלפא :כתובת

7107:גוש
148:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

1שטיבל , 5בית אלפא :כתובת
7107:גוש

305:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

2רבניצקי , 17בית אלפא :כתובת
7107:גוש

162:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
7שאר ישוב , 19בית אלפא :כתובת

7107:גוש
175:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

טיפולוגיה אדריכלית
תעשייה: סגנון



62המסגר , 2בן אביגדור :כתובת
7107:גוש

232:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
19שונצינו , 3בן אביגדור :כתובת

7107:גוש
187:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

64המסגר , 1בן אביגדור :כתובת
7107:גוש

184:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

17שונצינו , 4בן אביגדור :כתובת
7107:גוש

181:חלקה

תעשייה ומלאכה:מץחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
1תושיה , 14שונצינו , 6בן אביגדור :כתובת

7107:גוש
197:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

טיפולוגיה אדריכלית
תעשייה: סגנון



11תושיה , 16בן אביגדור :כתובת
7107:גוש

192:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
13-15תושיה , 18-20בן אביגדור :כתובת

7107:גוש
280:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

8בן אביגדור :כתובת
7107:גוש

251:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

19תושיה , 26בן אביגדור :כתובת
7107:גוש

202, 198:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
98המסגר , 1ץ "גרשון ש:כתובת

7109:גוש
275:חלקה

ליבה היסטורית:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

טיפולוגיה אדריכלית
תעשייה: סגנון



6-8ילין מור , 37ץ "גרשון ש:כתובת
7109:גוש

270:חלקה

-:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
41ץ "גרשון ש:כתובת

7109:גוש
201:חלקה

-:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
46ץ "גרשון ש:כתובת

7109:גוש
412:חלקה

-:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
3האחים מסלאויטה :כתובת

7107:גוש
44:חלקה

-:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
7האחים מסלאויטה :כתובת

7107:גוש
42:חלקה

-:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

טיפולוגיה אדריכלית
תעשייה: סגנון



12טברסקי :כתובת
7107:גוש

107:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
29יצחק שדה :כתובת

7107:גוש
135:חלקה

-:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
41ק "ישראל ב:כתובת

7109:גוש
251:חלקה

-:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
1בית אלפא , 4שונצינו :כתובת

7107:גוש
285:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

טיפולוגיה אדריכלית
תעשייה: סגנון

60המסגר :כתובת
7107:גוש

274:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.



12שונצינו , 2תושיה :כתובת
7107:גוש

70:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
א4תושיה :כתובת

7107:גוש
72:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
9שטיבל , 6תושיה :כתובת

7107:גוש
346:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.
10תושיה :כתובת

7107:גוש
311:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

טיפולוגיה אדריכלית
תעשייה: סגנון

68-70המסגר , 23שונצינו :כתובת
7107:גוש

264:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.



17תושיה :כתובת
7107:גוש

262:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.

טיפולוגיה אדריכלית
תעשייה: סגנון

5-7רבניצקי , 16-18תושיה :כתובת
7107:גוש

325:חלקה

תעשייה ומלאכה:מתחם
:ערך

שימוש לתעשייה ומלאכה -'כל-'חב1.

60-70-אופייני למבני תעשייה בשכונה משנות ה' סגנון אדר -אסטטי2.



מורשת נופית
מדרגות ושטחים פתוחים, צמחייה

איסרליש:כתובת
פ מאורך"שדרה בתחום שצ, ציבורי:מגרש

אקליפטוס:עץ
6:כמות

תכנית להרחבת רחוב איסרליש:סיכון
2-8בית הלל :כתובת
שורה בתחום מדרכה, ציבורי:מגרש

-:עץ
5:כמות

סכנת כריתה לטובת חניון, גובל במגרשים פרטיים:סיכון
15בית הלל :כתובת
פרטי:מגרש

פיקוס:עץ
2:כמות

קיים היתר העתקה:סיכון
27בית הלל :כתובת
פרטי:מגרש

ברוש:עץ
1:כמות

סכנת כריתה לטובת חניון:סיכון
, 33בית הלל :כתובת
פרטי:מגרש

אקליפטוס:עץ
2:כמות

סכנת כריתה לטובת חניון:סיכון
)מתחם ליבה היסטורית(בית שמאי :כתובת
פרטי:מגרש

-:עץ
-:כמות

סכנת כריתה לטובת חניון:סיכון



מורשת נופית
מדרגות ושטחים פתוחים, צמחייה

7ץ "גרשון ש:כתובת
פרטי:מגרש

-:עץ
1:כמות

סכנת כריתה לטובת חניון:סיכון
6-12ץ "גרשון ש:כתובת
פרטי:מגרש

דקל וושינגטוניה, ברוש:עץ
1, 3:כמות

סכנת כריתה לטובת חניון:סיכון
33ץ "גרשון ש:כתובת
בגבול מגרש פרטי:מגרש

-:עץ
1:כמות

נכרת:סיכון
34, 32ץ "גרשון ש:כתובת
פרטי:מגרש

דקל וושינגטוניה:עץ
2:כמות

סכנת כריתה לטובת חניון, קיים היתר בנייה:סיכון
ץ"גרשון ש–בגין /המסגר:כתובת
ציבורי:מגרש

מדרגות
:כמות

-:סיכון
בית הלל–בגין /המסגר:כתובת
ציבורי:מגרש

פיקוס:עץ
4:כמות

-:סיכון



רשימת מצאי
מורשת נופית

מדרגות ושטחים פתוחים, צמחייה

19, 17ב "הנצי:כתובת
פרטי:מגרש

ברוש:עץ
2:כמות

סכנת כריתה לטובת חניון:סיכון

שפע טל -בגין  /המסגר:כתובת
ציבורי:מגרש

מדרגות
-:כמות

-:סיכון

יוסף קארו  –בגין /המסגר:כתובת
ציבורי:מגרש

מדרגות
-:כמות

-:סיכון

בית הלל–בגין /המסגר:כתובת
ציבורי:מגרש

מדרגות
:כמות

-:סיכון
  104בגין /המסגר:כתובת
ציבורי:מגרש

ברוש:עץ
2:כמות

-:סיכון

21ב "הנצי:כתובת
שורה בתחום מדרכה, ציבורי:מגרש

-:עץ
4:כמות

נכרת אחד לטובת כניסה לחנייה:סיכון



רשימת מצאי
מורשת נופית

מדרגות ושטחים פתוחים, צמחייה

10יוסף קארו :כתובת
פרטי:מגרש

דקל:עץ
1:כמות

סכנת כריתה לטובת חניון:סיכון

31ב "הנצי:כתובת
פרטי:מגרש

דקל:עץ
3:כמות

סכנת כריתה לטובת חניון:סיכון
40ב "הנצי:כתובת
פרטי:מגרש

דקל וושינגטוניה:עץ
1:כמות

סכנת כריתה לטובת חניון:סיכון

21יוסף קארו :כתובת
פרטי:מגרש

מאיש גשר הזיו:עץ
1:כמות

סכנת כריתה לטובת חניון:סיכון
29, 27יוסף קארו :כתובת
על גבול מגרש פרטי:מגרש

ברוש:עץ
4:כמות

סכנת כריתה לטובת חניון:סיכון
יוסף קארו:כתובת
ציבורי:מגרש

-:עץ
1:כמות

:סיכון



רשימת מצאי
מורשת נופית

מדרגות ושטחים פתוחים, צמחייה

)לכל האורך(שדרות יהודית :כתובת
ציבורי:מגרש

:עץ
:כמות

:סיכון

3, 1נתן ילין מור :כתובת
פרטי:מגרש

פיקוס:עץ
2:כמות

סכנת כריתה לטובת חניון:סיכון
)חזית רחוב מערבית(אי זוגי  7-25נתן ילין מור :כתובת
ציבורי:מגרש

ברוש:עץ
21:כמות
סכנת כריתה לטובת חניון:סיכון

11' אזהרה דחופה לגבי מס

)ס תורה ומלאכה"ביה(שונצינו :כתובת
ציבורי:מגרש

פיקוס:עץ
-:כמות

:סיכון

בית שמאי–שדרות יהודית :כתובת
ציבורי:מגרש

מדרגות
:כמות

:סיכון



רשימת מצאי
מורשת נופית

מדרגות ושטחים פתוחים, צמחייה

)גדה מערבית(נתיבי איילון :כתובת
ציבורי:מגרש

-:עץ
-:כמות

מתקני פרסום חוצות, תכנית טיילת לאורך איילון: סיכון

מתחם שפע טל:כתובת
ציבורי:מגרש

-:עץ
-:כמות

מגרשים אתירי זכויות בנייה:סיכון



רשימת מצאי
מורשת נופית

מדרגות ושטחים פתוחים, צמחייה

)גדה מערבית(נתיבי איילון :כתובת
ציבורי:מגרש

-:עץ
-:כמות

מתקני פרסום חוצות, תכנית טיילת לאורך איילון: סיכון
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