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קוםעםרקאך,העירשלהתכנוןבתחוםהשטחיםלמנייןהזההאזוראתהבריטיהמנדטממשלת

,במזרחמוסררהואדיביןנתחמוהרובעשלגבולותיו.העירוניהשיפוטלתחוםהשטחהתווסףהמדינה

,ברובוחקלאישהיההאזור.בדרוםשרונהמושבתואדמותבמערבגבירולאבןדרך,בצפוןהירקוןנחל

חרבי-אל-מוסין'וגוסומייל,הטמפלריתשרונה,בופזוריםשהיו,החקלאייםהיישוביםאתשימש

.)בהתאמהובבליארלוזורוב-גבירולאבןצומת:כיום(הערבים

אושרה1940בדצמבר

שגבולותיה,)משמאלראו(50תכנית

אזשלהעירמזרחאדמותאתהקיפו

והבלוקמאחר.)שרונהקרקעותלמעט(

בקרקעותנכללויצומרחבשלהעירוני

לתכניתזכהזהאזור,הטמפלריות

בנייןבתכנית,1964-ברקסטטוטורית

הטמפלריםקרקעות.)למטהראו(גיעיר

,הקמתהעםישראללמדינתסופחו

הסכםבסיסעלהממשלהידיעלוהולאמו

בהיותם,וישראלגרמניהביןהשילומים

.השואהבעקבות,גרמנירכוש

:מקרא

גבולות
4רובע

תכניותתחום 
גי-ו50

ויצומרחב

50תכנית 

גיתכנית 

פוןצ

i .אורבני ואדריכלי, היסטורי
התפתחות  
2היסטורית



הדרומיבחלקהותעשייההצפוניבחלקהומסחרמגוריםייעודיהכילה50תכנית

אבןלדרךשממערב,)הישןהצפון(גדסלתכניתכהמשך,נתפסהצפוניהאזור.)מונטיפיורישכונת(

בצירימרחביתהמשכיותויצרוהעיראזורישניביןקישרומערב-מזרחצירעלחוציםרחובות.גבירול

הטמפלריתהמושבהשטחאתהחוצהגזרההתכנית.נורדאוושדרותבוטינסקי'ז,ארלוזורוב:התנועה

בנוסףהכילהזותכנית.שרונההמושבהשטחעבורהמרחביהתכנוןאתהשלימה'גתכנית.שרונה

ובנייניהצבאיתהקרייהשטח.ציבוריאופיבעליומבניםציבורמבניגם,ותעשייהמסחר,למגורים

מרחבקרקעות.גימתכניתהוחרגו,בקרבתםחדשיםומבניםהטמפלריםבתימתוךשפעלו,הממשלה

כולליםואלה,ציבוריאופיבעליושימושיםציבורמבניהמשמשיםהשטחיםבמנייןנכללווסביבתןויצו

.והאופרההקאמריתיאטרון,אביב-תלמוזיאון,המשפטבתימתחם,איכילובחולים-ביתאת

50תכנית 

גיתכנית 
0
0

ויצומרחבמיקום

פוןצ

i .אורבני ואדריכלי, היסטורי
התפתחות  
2היסטורית



קרייתשלהמגוריםבניינילכךקדמו.אישורהלאחרקצרזמןהחלה50תכניתמימוש

בנייניהוקמו40-השנותבמהלך.גבירוללאבןממזרח30-השנותבאמצעכברשהוקמו,הסמוכיםמאיר

מרחבאתסבבוכבר50-הבשנות.לצפוןמדרוםהתפתחהוהבנייה,לכךשיועדובמגרשיםרביםמגורים

רחובשיכוני,)ימיםבאותםהדררחוב(סולדהנרייטהרחובבקרבתהקציניםשיכוןשלהמגוריםבתיויצו

.גבירולאבןולאורךצייטלין,מאנהשעלהמגוריםובנייני,דפנה

1949

1

3

3

2

שרונהקריית מאירויצומרחב 13 2

i .אורבני ואדריכלי, היסטורי
התפתחות  
2היסטורית



שרונהקריית מאירויצומרחב1959 13 2

ומוזיאוןויצולמרחבמדרוםהמשפטבתימתחםשלהקמתוהושלמה60-השנותבאמצע

ויצובמרחבהציבורמוסדותשלהלאומיתחשיבותם.תכנוניהליךשלבראשיתואזהיהאביב-תל

,המתחםשלהמערביבגבולוהונצחהויצומייסדת.נסללוזהשאךהסובביםהרחובותאלהדהדו

ביתהקמתבזמןשהושלם,המתחםשלהדרומיוגבולו,זיולרבקההנביאשמואלמרחובהוסבששמו

.המוסדשלפתיחתולקראתשנפטר',ברקוביץ.ד.י:אותושייסדהסופרשםעלנקרא,עליכםשלום

גיבורשםעל,החולבטוביההרחובאתלכנותלעירייה'ברקוביץהציעלכןקודםששנתיים,לצייןמעניין

עדחדשהבנייהבהלצוץממשיכה,והצטופפההלכההמתחםשסביבתאףעל.עליכםשלוםשלהרומן

.היום

1

3

הקרייה
הצבאית

2

i .אורבני ואדריכלי, היסטורי
התפתחות  
2היסטורית



שהוזכרכפי,השטח.י'גתכניתשלאישורהבעת1964בהושלםויצומרחבשלתכנונו

הגדליםהצרכיםאתתאםזהייעוד.ציבוריאופיבעליושימושיםציבורייםלשימושיםיועד,יותרמוקדם

1999בשנת.ציבוריבייעודמוגדריםעדייןהאתרמגרשירבהובמידה,והעירייההעירשלוהמשתנים

כךובתוך,ברקוביץלרחובמדרוםהחדשהמשפטביתמגדלאתלהגדירשיועדה,2518ע"תבאושרה

היכלאתזמןבאותוהכילהמתחםשלזהחלק.ויצומרחבשלהדרומיחלקושלהייעודשונהאף

ע"לתבבכפוף.זיוורבקהברקוביץהרחובותבפינתריקהוקרקעעליכםשלוםבית,החופשייםהבונים

שלוםובית,פתוחציבורילשטחציבורממבנההחופשייםהבוניםמגרששלהקרקעייעודשונה,זו

,המוזיאוןלמגדלנועדהפנויהשטח.מיוחדכאזורהוגדרוממערבשצמוד,הפנויהמגרשושטחעליכם

יתרבכלומשרדים,הראשונותהקומותבשתיומסעדותציבורמבנהלהכילמיועדע"התבפישעל

לתכניתשבכפוף,זכויותלניודע"תבבמסגרתקומותלתוספתהמגדלזכה2013-שבלצייןיש.הקומות

.ב2650השימור

חלקויצומרחב

.שינויללאצפוני

חלקויצומרחב

שינויעםדרומי

.הקרקעייעודי

2518ע"תבתשריטמתוךקטע

שלהמשתניםלצרכיםעתודההעירייהבהרואה,עירוניתבבעלותהמבנןוקרקעהיות

משתניםבקרקעהמגווניםהשימושים.השוניםבחלקיהלקרקעהנזילביחסניכרתזותפיסה.העיר

ספורותשנים,למשלכך.עי"התבלייעודמעברמכווןידללא,הזמןעםהמשתניםלצרכיםבהתאם

.הדרומיבמגרשכנסיםואולםהחופשייםהבוניםמשרדיהוקמו,ולילדלאםהקליטהמוסדהקמתלאחר

שיקפו,בהםשחלוהשימושהמבניםאופי.שוניםמסוגיםמבניםלתוספתהאתרזכההשניםחלוףעם

לויצושהוכחרההקרקע,למשלכך.שהואסוגמכלתימתימכווןיחסבהעדר,העירשלמזדמןצורך

בעירייההחליטו,המערבי,מהםאחדעל.ופשוטיםקטניםילדיםגניושני,ראשימשרדיםלבנייןזכתה

יסודותחיזוקמעלויותלהימנעמנתעל.עירייהלמשרדיציבוריכבנייןמחדשולהגדירוקומותלהוסיף

גםכך.הקטןהילדיםגןצריףעלשרוכבת,עצמאיתקונסטרוקציהעםחדשותקומות3הוקמו,הבניין

i .אורבני ואדריכלי, היסטורי
התפתחות  
2היסטורית



,המוזיאוןמגדללזהובצמוד,עליכםשלוםביתתרבותמרכזהחופשייםהבוניםלהיכלבסמוךהוקם

.האתרשלהדרומיבחלקוהקרקעייעודיאתמחדשהגדירשלמעשה

צורניות.המבניםביןהאדריכלייםהביטוייםבהבדליגםמתבטאבאתרהשימושיםמגוון

מוסד,למשלכך.המיועדוהשימושהבנייהיזםאתמשקפיםהבנויההמסהמימדיגםכמוהבניינים

מבניםשיצרו,לתקופתםמוביליםאדריכליםידיעלתוכננוויצושלהמשרדיםןבנייגםכמווהילדהאם

זכההייצוגיעליכםשלוםביתגם.קומות5בןוהשניקומות4-ו3בןהאחד,מובחןסגנוןבעליאיכותיים

הבוניםהיכלגם.הקרקעמעלבלבדאחתקומהמכילשהמבנהאףעל,איכותיתכנונילייחוד

.ותכליתייםפשוטיםכמבניםשהוקמו,ויצושלהילדיםגניגםוכך,אחתקומהבןהיההצנועהחופשיים

המקוריהצריףאופיאתשינתה,המערביהילדיםגןעלהעירייהשיזמההקומותתוספת,מאלהבשונה

המבניםמיתרתפרופורציוניתוחורגקומות20-מלמעלהמתנוססהחדשהמוזיאוןומגדל,)ל"כנ(

.במתחם

אינםאשר,שוניםמסוגיםציבוריבייעודשימושיםכבעלהאתראתלאפייןניתן,לסיכום

לוודאישקרובמצב.העירשלומשתניםרגעייםצרכיםמשקפיםאלא,מובהקמתחמיאופימייצרים

חוזריםוניסיונות,החופשייםהבוניםביתנהרסבובמקוםהריקהמגרשבהינתןהעתידאליימשך

.מתחרהקייםצורךלמען,במקוםהפועלאחראוכזהגורםשלחכירהלסייםוהולכים

)1995(' א-קומות קרקע ותכניות

מבנה צריף מקורי

תוספת קומות מאוחרת

i .אורבני ואדריכלי, היסטורי
התפתחות  
2היסטורית



להתפתחותומענהסיפקשוניםציבורייםלשימושיםוסביבתוהמתחםשלייעודו

שהיו,אלהוקרקעות,מגוריםלשימושיועדהרובעשלשטחומרבית.החדשהצפוןאזורשל

יפועםאביב-תלאיחוד,כידוע.הגדלההעירצרכיאתלספקנאותהעתודההיוו,המדינהבבעלות

שלהגדוליםהעלייהגליעםבבדבדהתרחשו,וממזרחמצפוןלעיררביםשטחיםוהוספתמדרום

והעיר,המדינהמקוםעשורתוך150%-בכצמחהיפו-אביבתל.המדינהשלהראשונותשנותיה

שטחהיהיכול,כך.הקיימיםהמוסדותוהגדלתלתוספתגםכמו,חדשיםציבורלמוסדותנזקקה

הראשייםויצוומשרדיוהילדהאםבמוסדושיכוןקליטה(העלייהלמוסדותלשמשויצומרחב

למשכנושימשוי'גע"לתבהכפופיםסמוכיםשקרקעותכפי,)הארציויצומערךכללנוהלתחתם

התמקמורביםלאומייםמוסדות,בכדילא.ועודאביב-תלמוזיאון,המשפטביתהיכלשלהחדש

בחלקהיוםעדקיימיםאלהממוסדותרבים.מואץהתפתחותקצבשראה,זהבאזורהללובשנים

ביתנמניםביניהם,וארלוזורובהמלךדוד,ויצמן,המלךשאול,קפלןהרחובותלאורךהעירשלזה

בית,הקיבוציתהתנועהבית,הלאומיתהציוניתההסתדרותבית,העיתונאיםבית,הסופרים

אתלממשואיפשרותרמואשר,אלהמוסדות.ועוד,ההסתדרותבניין,ויצובית,המושביםתנועת

מנהלי,כלכלי,התיישבותיבהיבט,ומודרניתעצמאית,יהודיתמדינההקמתשלהלאומיהמפעל

.תרבותי-ייצוגיערךבעללאומי-מוסדיצביוןלוהקנוובכך,זהבמרחבכולםהתנקזו,וחברתי

לא,ימינוועד50-השנותמאזבישראלהחברהשלבגלגוליהוהדמיוןההקבלות

אך,אלהגלגוליםעללהרחיבהמקוםכאןלא.ימינועדאותותיהםנותניםואף,זהמתחםעלפסחו

היבטיםבעלותעירוניותתמורותולשקףולהשתנותלהתעצבממשיךבכללותושהמבנןלצייןחשוב

והשימושיםהמוסדות,המבניםמגווןמעידיםמסוימתבמידה.וכלכלייםפוליטיים,חברתיים

.ציבורלצרכיזמינהקרקעכעתודת,העירייהבעיניהמקוםנתפסבוהאופןעל,באתרהמתקיימים

חלקבמקוםחדשיםמוסדותלהעתיקשוניםונסיונות,החופשייםהבוניםהיכלשלהריסתו

הנסיונותגםכמו,)למקוםלאחיותספרביתהעתקתותכניתויצובנייןענייןראו(באתרמהקיימים

.האתרשלהנזילמצבואתמשקפים,לעירייהתכולתועלעליכםשלוםביתפעילותאתלנכס

ii .פוליטי וכלכלי, חברתי
התפתחות  
2היסטורית



1

1949

מוסד האם והילד11950) :המבנןהתפתחות 1
דוד  ' שד(האתר טרם מונגש בדרכים . מוסד האם והילד בהליך הקמה-

).המלך טרם נסלל

פוןצ

iii .סקירת ההתפתחות בתצלומי אוויר
התפתחות  
2היסטורית



1

1956

מוסד האם והילד11950) 1

פוןצ

:המבנןהתפתחות 
שנמשך  , י שביל"מוסד האם והילד פעיל ומונגש משדרות דוד המלך וע-

גינות זמניות עם 2. גינות המוסד טרם נשתלו). בהקמה(צייטליןמרחוב 
היכן שבעתיד יקום בניין  (שבילים נשתלות האחת ממערב למוסד 

.והשנייה מדרום לו) המשרדים של ויצו

iii .סקירת ההתפתחות בתצלומי אוויר
התפתחות  
2היסטורית



1

2

1959

מוסד האם והילד11950)

הבונים החופשים21958)

1

2

פוןצ

:המבנןהתפתחות 
.נסללו חלקית) ממזרח(ווייצמן ) מצפון(דוד המלך ' הרחובות הראשיים שד-
שנמשך  , י שביל"מוסד האם והילד פעיל ומונגש משדרות דוד המלך וע-

.  גינות המוסד טרם נשתלו פרט לקדמית). בהקמה(צייטליןמרחוב 
לאורך רחוב  , המבנןהמזרחית של הפיאהנשתלו שיחים ועצים לאורך -

.וייצמן
).האגף המזרחי(הוקם בית הבונים החופשיים -

iii .סקירת ההתפתחות בתצלומי אוויר
התפתחות  
2היסטורית



1

2

4

3

1965

מוסד האם והילד11950)

הבונים החופשים21958)

גן ילדים מערבי~ 31960-64)

משרדים ויצו41965)

1

2

4

3

פוןצ

:המבנןהתפתחות 
כך גם עצים בחלקו הדרומי של , דוד המלך נשתל וצומח' הגינון על שד-

.הרחוב עצמו טרם נסלל. רחוב רבקה זיו
היכן שלפני כן הייתה גינה  , בניין המשרדים הראשי של ויצו בהליך הקמה-

.זמנית
ובצמוד לו נשתלה גינה ממושכת עד רחוב  , הוקם גן הילדים המערבי-

.שבחזית, רבקה זיו
.החלו עבודות הכנת המגרש של בית שלום עליכם-

iii .סקירת ההתפתחות בתצלומי אוויר
התפתחות  
2היסטורית



1

2

4

3

5

1967

מוסד האם והילד11950)

הבונים החופשים21958)

גן ילדים מערבי~ 31960-64)

משרדים ויצו41965)

בית שלום עליכם51967)

1

2

4

3

5

פוןצ

:המבנןהתפתחות 
.שבחזיתו' הוקם בית שלום עליכם ונסלל רחוב ברקוביץ-
תוספת נפח ונוכחות בכל אזורי  50-שנשתלה בסוף שנות ההצמחיה-

ולמעשה שבילי גישה במרווחים שבין הבניינים חוצים מהרחובות  , המבנן
אל המוסדות השונים בעוברם דרך גינות מוריקות  המבנןהסובבים דרך 

.ושופעות

iii .סקירת ההתפתחות בתצלומי אוויר
התפתחות  
2היסטורית



1

2

4

3

6

5

1974

מוסד האם והילד11950)

הבונים החופשים21958)

גן ילדים מערבי~ 31960-64)

משרדים ויצו41965)

בית שלום עליכם51967)

גן ילדים מזרחי61974)

1

2

4

3

6

5

פוןצ

:המבנןהתפתחות 
.הוקם גן הילדים המזרחי על גבי הגינון הזמני שהיה במקום-
.הבונים החופשיים מוסיפים אגף מערבי במגרש-
.רחוב רבקה זיו נשתל עצים בחלקו הצפוני-
-א מ"ראו תצ(אורבנית ואדריכלית , מצוי בשיאו מבחינה תפקודיתהמבנן-

). בעמוד הבא1975

iii .סקירת ההתפתחות בתצלומי אוויר
התפתחות  
2היסטורית



1

2

4

3

6

5

1975

מוסד האם והילד11950)

הבונים החופשים21958)

גן ילדים מערבי~ 31960-64)

משרדים ויצו41965)

בית שלום עליכם51967)

גן ילדים מזרחי61974)

1

2

4

3

6

5

פוןצ

:המבנןהתפתחות 
. המבנןא זו משקפת באופן מיטבי את איכותו האורבנית של "חדות תצ-

הגינות והגינון השופע  , ניתן לזהות בקלות את בנייני המוסדות במקום
בהיבט התפקודי מכיל  . עם מרכזוהמבנןוהשבילים המקשרים את סביבות 

בהיבט האורבני קיים  . מגוון מוסדות ציבור ייחודיים ומשמעותייםהמבנן
.  איזון בין בנייני מוסדות הציבור והגינות שהוקמו במרווחים שבין הבניינים

בעוד  , מוסדות הציבור נגישים ישירות מהרחובות הגובלים במבנן
הגינות השופעות  , ומקשרים בין הבנייניםהמבנןששבילים חוצים בפנים 

4בהיבט האדריכלי קיימים במבנן . שפזורות בו והמרקם העירוני הסובב
.מבנים ייחודיים המשרתים קהלים שונים ומגוונים

iii .סקירת ההתפתחות בתצלומי אוויר
התפתחות  
2היסטורית



1

2

4

3
6

5

1986

מוסד האם והילד11950)

הבונים החופשים21958)

גן ילדים מערבי~ 31960-64)

משרדים ויצו41965)

בית שלום עליכם51967)

גן ילדים מזרחי61974)

1

2

4

3

6

5

פוןצ

:המבנןהתפתחות 
בעקבות כך משתנה מערך  . מוסד האם והילד עובר הסבה לבית אבות-

.ומתווספים לו אגפים ומתקני מדרגות ותשתיות, המבנה לחלוטין
אל מוסד האם המבנןדרך לב , צייטליןהשביל המרכזי שהוביל מרחוב -

שמקיפה את בית האבות ומונעת לחלוטין  , והילד נחסם על ידי גדר בנויה
השביל שנותר נסלל ומשרת לתנועה וחניית  . המבנןגישה חוצה דרך לב 

.רחבים
מפנה מקומו למגרשי  , הגינון שהקיף את בניין המשרדים של ויצו מכל עבר-

.פרט לגינה קטנה בחזית המבנה, חניה
הבונים החופשיים כובשים שטח בינם לבין בית שלום עליכם עבור מגרש  -

.חניה
.צמחייה מתחילה לצוץ בקרקע שלימים תשמש להקמת מגדל המוזיאון-

iii .סקירת ההתפתחות בתצלומי אוויר
התפתחות  
2היסטורית



1

2

4

3

6

5

1995

מוסד האם והילד11950)

הבונים החופשים21958)

גן ילדים מערבי~ 31960-64)

משרדים ויצו41965)

בית שלום עליכם51967)

גן ילדים מזרחי61974)

1

2

4

3

6

5

פוןצ

:המבנןהתפתחות 
והגינה  , נוספות קומות על גבי גן הילדים המערבי עבור משרדי עירייה-

.המאורכת שהייתה בחזיתו נעקרת
ונוצרים בה הבחנות  , חסומה ומגודרתהמבנןמחציתו המזרחית של -

,  אין יותר גישה בין המוסדות השונים. ברורות בין המוסדות הקיימים שם
.אלא מהכבישים הסובבים

iii .סקירת ההתפתחות בתצלומי אוויר
התפתחות  
2היסטורית



1

2

4

3

6

5

2002

מוסד האם והילד11950)

הבונים החופשים21958)

גן ילדים מערבי~ 31960-64)

משרדים ויצו41965)

בית שלום עליכם51967)

גן ילדים מזרחי61974)

1

2

4

3

6

5

פוןצ

:המבנןהתפתחות 
נסלל השטח  , בתום העבודות להוספת קומות מעל גן הילדים המערבי-

.המשמש מעתה חניון, המבנןשבין הבניינים בחלקו המערבי של 
,  הגינה הזמנית שצצה כעשור קודם לכן ממערב לבית שלום עליכם נחפרת-

.ומתחילות העבודות על מגדל המוזיאון

iii .סקירת ההתפתחות בתצלומי אוויר
התפתחות  
2היסטורית



1

4

3

6

5

7

2

2008

מוסד האם והילד11950)

הבונים החופשים21958)

גן ילדים מערבי~ 31960-64)

משרדים ויצו41965)

בית שלום עליכם51967)

גן ילדים מזרחי61974)

מגדל המוזיאון72007)

1

2

4

3

6

5

7

פוןצ

:המבנןהתפתחות 
אופן העמדתו של המגדל מגמד ומאפיל על בית  . הוקם מגדל המוזיאון-

בשל  המבנןומערים מכשולים חדשים במערך התנועה דרך , שלום עליכם
.רמפות ומיסעות המקיפות את המגדל ואת בית שלום עליכם

.היכל הבונים החופשיים נהרס לטובת גינה ציבורית-

iii .סקירת ההתפתחות בתצלומי אוויר
התפתחות  
2היסטורית



1

2

4

3
6

57

מוסד האם והילד11950)

הבונים החופשים21958)

גן ילדים מערבי~ 31960-64)

משרדים ויצו41965)

בית שלום עליכם51967)

גן ילדים מזרחי61974)

מגדל המוזיאון72007)

2021

1

2

4

3

6

5

7

פוןצ

:המבנןהתפתחות 
.  2007נותרת יציבה במידה רבה מאז שנת המבנןצורתו הנוכחית של -

המבנןאורבני ואדריכלי של , מצבו התפקודי70-בהשוואה לאמצע שנות ה
).ראו הרחבה בהמשך(התדרדר 

iii .סקירת ההתפתחות בתצלומי אוויר
התפתחות  
2היסטורית



המערך  
הפיסי של  

3המבנן

המבנןהמערך הפיסי של ) 3



,ויצואתמשמש,מהשטח2/3-כשתופס,הצפוניחלקו.אזוריםלשנינחלקהמבנן

2518ע"תב.ציבורלמבניבייעודהוגדרהמבנןכללבעבר.שוניםגופיםמשמששמדרוםהשטחויתרת

היכללשעבר(וברקוביץויצמןשלהפינהעלבגינהפ"שצוהגדירה,המבנןשלהדרומיחלקואתשינתה

שלוםביתאתשמכילהמגרש(וברקוביץזיורבקהשלהפינהעלמיוחדומגרש,)החופשייםהבונים

יוצרשלהאורבניתבתפיסהאשר,ד"עומשרדיבעיקרמכילזהמגרש.)המוזיאוןומגדלעליכם

.הסמוכיםהמשפטבתימתחםסביבהמשפטיתלפעילותומתעצמיםקיימיםצרכיםמשלים,התכנית

,)בהמשךכךעלעוד(תפקודיהקשרנעדרותציבוריותפונקציותשלכאוסףהמבנןשלהתפתחותו

שפניםבעוד,למבניםהבלעדיתהגישהכדרךמשמשיםהמבנןאתהמקיפיםשהרחובותלכךהביא

.ציבוריתפעילותנטולשחורכחורנותרהמבנן

פוןצ

ויצומרחב

2518ע"תב

ח"ביה
איכילוב

המשפטבתי

א"תמוזיאון

2518ע"תב

המערך  
הפיסי של  

3המבנן i .מערך הרחובות הסובבים והקשר למבנן



עלממוקמיםהראשיהמשרדיםובנייןהאבותבית,ויצושלהראשייםהמבניםשני

המשמשת,מהשדרהישירותנגישיםאלהמבנים.המלךדודשדרותעל,המבנןשלהצפוניתהפיאה

תנועהגםכמו,איכילובחוליםוביתהעירייהבאיעבורהעירשלזהבחלקותוססמרכזיתנועהציר

בתנועהמאודדלותהמבנןשלהאחרותהפיאות,לכךבניגוד.רגליתלתנועהוספורטפנאיוצירעוברת

הילדיםגןאתמשרת,בעירמרכזיתנועהציר-ויצמןרחובעל,המבנןשלהמזרחיתהפיאה.אנושית

הפיאותשתי.ביותרמועטבשימושמצויההמבנןשלזוארוכהפיאה,מכךכתוצאה.בלבדהמזרחי

למיקומםביחסתפקוד-בתתהםגם,זיורבקהרחוב–והמערבית,ברקוביץרחוב–הדרומית,הנותרות

מהווה,אביב-תלולמוזיאוןהמשפטלבתיאחוריתשירותדרךהמשמש,ברקוביץרחוב.בעירהמרכזי

מגדלהיוםבמשךאמנם.המוזיאוןומגדלעליכםשלוםבית,ויצמןעםבפינהפ"לשצגישהדרך

.ביותרדלהברחובהתנועההזמןבשאראך,גדולתעסוקהמוקדבהיותו,רביםיוממיםמושךהמוזיאון

לחניוני,המוזיאוןלמגדללרכביםגישהכדרךבעיקרומשמשדלהתנועהמכילזיורבקהרחובגם

.צייטליןרחובלאורךהסמוכההמגוריםמשכונתיציאהודרךויצושלהמבנים

.זהדרךצירעלרגליתפעילותהיקףמצייןהקועובי:הליכתיותדיאגרמת

פוןצ

ח"ביה
איכילוב

המשפטבתי

א"תמוזיאון

המערך  
הפיסי של  

3המבנן i .מערך הרחובות הסובבים והקשר למבנן



822מגרש 
:הבונים החופשים

בנייה–1958
הריסה-2007

349מגרש 
:משרדים ויצו

בנייה–1965

868מגרש 
:בית שלום עליכם

בנייה–1967

349מגרש 
:גן ילדים מזרחי

בנייה–1974

:מוסד האם והילד
בנייה–1950
הסבה לבית קשישים–1982

823מגרש 
לשעבר גן ילדים  (בניין ציבורי 

):מערבי
בנייה-60-ראשית שנות ה

קומות3תוספת –1993-97

868מגרש 
:מגדל המוזיאון

פוןצבנייה-2001-13

ויצומרחב

2518ע"תב

המערך  
הפיסי של  

3המבנן ii .חלוקת אזורים במבנן



.70-שנות ה, יפו-א"ארכיון היסטורי עיריית ת:  שרטוט עליון:    מקורות
.2005, היתר בנייה בית אבות ויצו–ארכיון תיקי בניין : שרטוט תחתון

פוןצ

משרדיםבניין,והילדהאםמוסד:מבנים4והכיל70-השנותבאמצעהושלםויצומרחב

ופרט,שונותלפונקציותשימשואלהמבנים.)עליוןשרטוט(ומערבימזרחי-ילדיםגניושני,ראשי

לא,במתחםממוקמיםכןגםשמשרדיהם,ויצולהנהלתוכפופיםויצושלהמקומימהמערךחלקלהיותם

קליטתכמרכזשימשוהילדהאםמוסדעודכל,70-השנותסוףעד.המבניםביןתפקודיקשרכלהיה

וסביבתוהמתחםביןישירחיבורשיצרמצב,המבנןלבאלגישהכשבילצייטליןרחובנמשך,עולים

90השנותבאמצע.זהקשרנותק,אבותלביתהעוליםמוסדשהוסבמרגע.העירונית

קומות3העירייההוסיפה

,המערביהילדיםגןמעל

.משרדיםלבנייןסבשהו

שלוחותמשרתהבנייןמאז

באותו.העירייהשלשונות

השטחיםהוסבוזמן

הבנייניםשביןהפתוחים

וכיום,חניהלמגרשימגינות

החניותשביןהמיסעה

ביןיחידקישורמהווה

שלזהבחלקהבניינים

.המבנן

משקףהתחתוןהשרטוט

הקייםהבנייניםמערךאת

.כיום

אבותבית/והילדהאםמוסד

משרדים
ויצו

מזרחיילדיםגן
מערביילדיםגן

אבותבית/והילדהאםמוסד

משרדים
ויצו

בניין ציבורימזרחיילדיםגן
)גן ילדים מערבילשעבר (

המערך  
הפיסי של  

3המבנן ii .חלוקת אזורים במבנן

ממתחםזהשטחגריעת
המבנההסבתלאחרויצו

ציבורילבניין



.1965, ארכיון בית שלום עליכם: שרטוט עליון:    מקורות
.2004, היתר בנייה מגדל המוזיאון–ארכיון תיקי בניין : שרטוט תחתון

פוןצ

התפתחותמשךלכלהיהכך.הצפונימחלקובמנותקמתפקדהמבנןשלהדרומיחלקו

.מראשיתודעוהאתר

שלוםביתביןזיקהליצורהנדסהמנהלשלתכנוניתהצעהנבחנה60-השנותבאמצע

.)המוזיאוןמגדלניצבכיוםבובמקום(ציבוריתכיכרסביבשיקומוחדשיםותרבותציבורומבניעליכם

שימששניםולמספר,צלחהלאזוכוונה.זהברצףייחודיכמבנההשתלבהחופשייםהבוניםהיכל

-השנותבראשית,שםהוקםאשרעד,גינוןללימודיזיוורבקהברקוביץהרחובותבפינתהריקהמגרש

שלוםבית,החופשייםהבוניםהיכלבוהיפוטטימצבמשקףהתחתוןהשרטוט.המוזיאוןמגדל,2000

.המבנןשלהדרומיבחלקובזמןבומתקיימיםהמוזיאוןומגדלעליכם
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המבנים  
במבנן 4 שכון עולים: מוסד האם והילד) א

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



חזית דרומית כלפי חצר פנימית) 5

במקור קומת עמודים פתוחה וכיום ויטרינות גדולות: חזית דרומית כלפי חצר פנימית) 6

המבנים  
במבנן 4 שכון עולים: מוסד האם והילד) א

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



מזרחית כלפי רחוב ויצמן) צד(חזית ) 7

המבנים  
במבנן 4 שכון עולים: מוסד האם והילד) א

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



)צילום מהאינטרנט(חזית דרומית עם מגדל מדרגות בהדגשה אנכית ) 8

)צילום עדכני מהאתר(חזית דרומית עם מגדל מדרגות בהדגשה אנכית ) 9

המבנים  
במבנן 4 שכון עולים: מוסד האם והילד) א

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



חזית צפונית כלפי חצר פנימית) 10

מזרחית) צד(חזית ) 11

המבנים  
במבנן 4 שכון עולים: מוסד האם והילד) א

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



רמפת גישה ממפלס כניסה לחצר שקועהכניסה לחצר במפלס הרחוב

מבטים מרמפת גישה לכיוון חזית בניין צפונית  ) 12
ראשית

מפלס חצר שקועה וחזית בניין בקומת מרתף) 15מפלס חצר שקועה) 14

13(

17( 16(

המבנים  
במבנן 4 שכון עולים: מוסד האם והילד) א

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



)הבניין הכחול ברקע שייך לאיכילוב(מזרח עם חזית דרומית של בניין צפוני -מבט ממערב לצפון) 18

)הבניין הכחול ברקע שייך לאיכילוב(מבט על חצר פנימית ) 19

המבנים  
במבנן 4 שכון עולים: מוסד האם והילד) א

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



חצר מרוצפת אחורית בין בניין דרומי וגן ילדים מזרחי) 20

המבנים  
במבנן 4 שכון עולים: מוסד האם והילד) א

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



1965: שנת בנייה

ביקסון, נדלר, נדלר: אדריכל מקור

המבנים  
במבנן 4 משרדים ראשי) ב

i ( מרחב ויצו-349מגרש



פרטים אירוע תאריך

בית החברה  : שמוש. מוסד האם והילד. שכון עולים
.לוטה כהן' אדר. של ויצו

-. קומות3הוצאת היתר לבניין בן 
-לא נבנה

1948

.ביקסון, נדלר,נדלר' אדר. מרכז ויצו: שמוש 6הוצאת היתר ובניית בניין בן 
קומות

1965

המבנים  
במבנן 4 משרדים ראשי) ב

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

i ( מרחב ויצו-349מגרש

:  הערה

.יש להשלים בעת הכנת תיק תיעוד מפורט. לא נמצאו צילומים היסטוריים של המבנה



צ

1949

1956

1959

1965

1967

1995

1975

2002

2021

המבנים  
במבנן 4 משרדים ראשי) ב

כרונולוגיית מבנים בתצלומי אוויר) 2

i ( מרחב ויצו-349מגרש



10 ,15
25

24

23

14

צ

מקרא

המבנים  
במבנן 4 משרדים ראשי) ב

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



1(

2(

המבנים  
במבנן 4 משרדים ראשי) ב

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



3(

כניסה ראשית) 4

המבנים  
במבנן 4 משרדים ראשי) ב

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



5(

המבנים  
במבנן 4 משרדים ראשי) ב

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



6(

7(

המבנים  
במבנן 4 משרדים ראשי) ב

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



8(

9(

10(

המבנים  
במבנן 4 משרדים ראשי) ב

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



כניסה ראשית-חזית צפונית ) 11

חזית צפונית) 13

חזית מערבית)15

חזית דרומית) 17

חזית צפונית) 12

חזית צפונית) 14

חזית מערבית) 16

חזית מזרחית ודרומית) 18

המבנים  
במבנן 4 משרדים ראשי) ב

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



מזרחיתפיאה) 19

12(

מזרחית ודרומיתפיאה) 21

מזרחיתפיאה) 20

דרומית ומערביתפיאה) 22

המבנים  
במבנן 4 משרדים ראשי) ב

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



23(

24(

25(

המבנים  
במבנן 4 משרדים ראשי) ב

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



המבנים  
במבנן 4 מחסן טרומי) ג

i ( מרחב ויצו-349מגרש



1974: שנת בנייה

אדם מזור וקלמן כץ: אדריכל מקור

המבנים  
במבנן 4 גן ילדים מזרחי) ד

i ( מרחב ויצו-349מגרש



פרטים אירוע תאריך

.אדם מזור וקלמן כץ' אדר בניית גן ילדים 1974

משה מורצקימהנדס, קלמן כץ' אדר הוצאת היתר ובניית תוספת  
מקלט

1983

המבנים  
במבנן 4 גן ילדים מזרחי) ד

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

i ( מרחב ויצו-349מגרש



1986 1949

9195

6519

6719

1995

2002

2002

1975

צ
המבנים  
במבנן 4 גן ילדים מזרחי) ד

כרונולוגיית מבנים בתצלומי אוויר) 2

i ( מרחב ויצו-349מגרש



חזית מערבית

צ

מקרא

המבנים  
במבנן 4 גן ילדים מזרחי) ד

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

i ( מרחב ויצו-349מגרש



כץ כמועמדים לפרס רוקח עבור  -הנהלת ויצו הגישו את האדריכלים מזור1972בשנת 

אך בכל , ובמפת ההגשה הוא לא הופיע, אמנם גן הילדים שבמרחב ויצו טרם נבנה אז. תכנון גני ילדים

.י ארגון ויצו"זאת מועמדות זו קודמה ע

המבנים  
במבנן 4 גן ילדים מזרחי) ד

מועמדות פרס רוקח) 4

i ( מרחב ויצו-349מגרש

-יפו -א"ארכיון היסטורי עיריית ת: מקור-



המבנים  
במבנן 4 גן ילדים מזרחי) ד

מועמדות פרס רוקח) 4

i ( מרחב ויצו-349מגרש

-יפו -א"ארכיון היסטורי עיריית ת: מקור-



המבנים  
במבנן 4 גן ילדים מזרחי) ד

מועמדות פרס רוקח) 4

i ( מרחב ויצו-349מגרש

-יפו -א"ארכיון היסטורי עיריית ת: מקור-



המבנים  
במבנן 4 גן ילדים מזרחי) ד

מועמדות פרס רוקח) 4

i ( מרחב ויצו-349מגרש

-יפו -א"ארכיון היסטורי עיריית ת: מקור-



1958: שנת בנייה

נחום שני: אדריכל מקור

ניסן כץ: מהנדס מקור

'פלקוביץ.מ: אדריכל שינויים

-. שרון רז: צילום-

המבנים  
במבנן 4 היכל הבונים החופשיים

ii ( 822מגרש



פרטים אירוע תאריך

.הגדולההלשכה,היכל הבונים החופשים
.מהנדס ניסן כץ, נחום שני' אדר

קומות  2הוצאת היתר לבניין בן 
בפועל הוקמה קומה  , ומרתף

.אחת

1958

.מרדכי פלקוביץ' אדר עם הוספת מבנה בן קומה אחת
פטיו  , חדר המתנה, משרדים5

ש"וח

1972

.שנה49סיום תקופת חכירה של  הוצאת היתר להריסת המבנה 2007

-. שרון רז: צילום-סמל האגודה

המבנים  
במבנן 4 היכל הבונים החופשיים

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

ii ( 822מגרש



1975

1986

1995

2002

1949

9195

6519

6719

צ
המבנים  
במבנן 4 היכל הבונים החופשיים

כרונולוגיית מבנים בתצלומי אוויר) 2

ii ( 822מגרש



2008

צ
המבנים  
במבנן 4 היכל הבונים החופשיים

כרונולוגיית מבנים בתצלומי אוויר) 2

ii ( 822מגרש



8 ,9

צ

מקרא

המבנים  
במבנן 4 היכל הבונים החופשיים

:  תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3
טרום הריסה

ii ( 822מגרש



חזית דרומית לברקוביץ) 2

-. שרון רז: צילום-

המבנים  
במבנן 4 היכל הבונים החופשיים

:  תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3
טרום הריסה

ii ( 822מגרש



מבואה חיצונית) 4כניסה למבואה חיצונית) 3

כניסה ראשית למבנה מזרחי) 5

-. שרון רז: צילום-

המבנים  
במבנן 4 היכל הבונים החופשיים

:  תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3
טרום הריסה

ii ( 822מגרש



)ויצמן–קרן הרחובות ברקוביץ (פינה דרומית מזרחית של מבנה מזרחי ) 6

חזית מזרחית של מבנה מזרחי) 7

-. שרון רז: צילום-

המבנים  
במבנן 4 היכל הבונים החופשיים

:  תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3
טרום הריסה

ii ( 822מגרש



צילום פנים) 8

צילום פנים) 9

-. שרון רז: צילום-

המבנים  
במבנן 4 היכל הבונים החופשיים

:  תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3
טרום הריסה

ii ( 822מגרש



קטע מחזית דרומית של מבנה מזרחי) 10

מרווח בין מבנה מזרחי ומבנה מערבי) 11

מבנה מערבי) 12

-. שרון רז: צילום-

המבנים  
במבנן 4 היכל הבונים החופשיים

:  תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3
טרום הריסה

ii ( 822מגרש



לא ידוע: שנת בנייה

לא ידוע: אדריכל מקור

לא ידוע: מהנדס מקור

המבנים  
במבנן 4 )לשעבר גן ילדים מערבי(בניין ציבורי 

iii ( 823מגרש



פרטים אירוע תאריך

בניית גן ילדים

.ארתור רייס' אדר הוצאת היתר ובניית תוספת אולם 
וסככה לגן ילדים

1968

.בניין ציבורי
.מהנדס גרינברג יעקב, נאור גיורא' אדר

קומות  2הוצאת היתר ובניית 
מדרגות  + גן הילדים מעל מבנה

ומעלית

1993

.מהנדס גרינברג יעקב, נאור גיורא' אדר הוצאת היתר ובניית קומה נוספת 1995

לפנות את הבנייןמויצודורשציפו -א"עיריית ת שנים49גמר תקופת חכירה בת  2012

יפו מוציאה מכתב פינוי ודרישת  -א"עיריית ת
בגין שימוש בנכס ללא ₪ ' מיל7תשלום בסך 

)בכלכליסטמתוך כתבה (הסכם 

ל"כנ 2018

המבנים  
במבנן 4 )לשעבר גן ילדים מערבי(בניין ציבורי 

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

iii ( 823מגרש



1965

1967

1975

1986

1959

צ
המבנים  
במבנן 4 )לשעבר גן ילדים מערבי(בניין ציבורי 

כרונולוגיית מבנים בתצלומי אוויר) 2

iii ( 823מגרש



2002

2011

2021

1995

צ
המבנים  
במבנן 4 )לשעבר גן ילדים מערבי(בניין ציבורי 

כרונולוגיית מבנים בתצלומי אוויר) 2

iii ( 823מגרש



חזית מערבית) 1

חזית צפונית) 2

2

צ
המבנים  
במבנן 4 )לשעבר גן ילדים מערבי(בניין ציבורי 

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

iii ( 823מגרש



1967: שנת בנייה

אברהם לוי, אוריאל כהנא: אדריכל מקור

המבנים  
במבנן 4 בית שלום עליכם) א

iv ( 868מגרש



פרטים אירוע תאריך

אולם הרצאות וארכיון: שמוש
אוריאל כהנא' אדר

היתר בנייה לבניין בן  הוצאת 
.קומה אחת ומרתף

באפריל התקיים טקס הנחת אבן  
.פינה

1964

להקים כיכר ציבורית בין  התכתבות בדבר כוונה
.הבניינים

מכתב 1965

אברהם ' אדר. בית צבורי לפעולות תרבות: שמוש
.לוי

פ היתר מקורי"בנייה ע 1967

.אמנון נוימרק' אדר .רשיון ובניית מעליתהוצאת 2010

המבנים  
במבנן 4 בית שלום עליכם) א

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

iv ( 868מגרש



19651967

1975

1959

19861995

200220112021

צ
המבנים  
במבנן 4 בית שלום עליכם) א

כרונולוגיית מבנים בתצלומי אוויר) 2

iv ( 868מגרש



צ

מקרא

המבנים  
במבנן 4 בית שלום עליכם) א

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

iv ( 868מגרש



חזית דרומית ראשית ומזרחית) 1

חזית דרומית ראשית, מדרגות כניסה לבניין) 2

המבנים  
במבנן 4 בית שלום עליכם) א

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

iv ( 868מגרש



חזית מזרחית ורמפת כניסה לחניון) 3

חזית צפונית אחורית) 4

)בצמוד למגדל המוזיאון(חזית מערבית ) 5

המבנים  
במבנן 4 בית שלום עליכם) א

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

iv ( 868מגרש



.1967בשנתלפעילותונפתח'ברקוביץשברחובבמגרשהוקםעליכםשלוםבית

קיימיםתרבותמבניבקרבתלהתמקם,ברקוביץ.ד.יהסופר,הפרוייקטיוזםקיווהבתחילה

מולממושךומתןמשאבמהלך.)טשרניחובסקיוביתסוקולובבית(קפלןרחובשלהמערבישבקצהו

קרקעעליוקםשהמבנההוסכם,ביפוהתרבותביתאתלמקםרצתהשמצידה,יפו-אביבתלעיריית

מוזיאוןומגרשיויצולמרחבבסמוך,תרבותלצרכישיועד,ומתפתחחדשבאיזור,עירוניתבבעלות

.המשפטוביתאריאלהבית,אביב-תל

,היוזמהאתלקדםשהוקםהועד.פעוטענייןהייתהלאאביב-בתלהביתהקמת

מעמותתהגיעוהמבנהלהקמתהתרומות.ב"ומארהמישראלנציגיםכלל,ברקוביץובראשו

שליהודיותמטרותלמעןפעלזהארגון.אמריקאיצפוןיהודיפועליםארגוןשהייתה,פארבאנד

.חזונהאתתאם,וחדשניתעממית,צעירהתרבותעםמזוההבהיותו,עליכםושלום,וחברהקהילה

הועדכנשיאבמעמדו,שברקוביץאלא,ב"בארהיוקםשהבנייןרצוהפרויקטשלהאמריקאיתהנציגות

.הראשונההעבריתבעירהמבנההקמתלטובתהכףאתהטה,עליכםשלוםשלוחתן

מלאכת.ברקוביץשללביתונשוישהיה,כהנאאוריאלאדריכלעלהוטלהפרוייקט

,תקציבייםקשיים.1967-ברקוהושלמהלצפוימעברנמשכה,1963-בשהחלה,המבנההקמת

הביתחנוכתטקסלפנישנהכהנאהאדריכלשלהפתאומיתפטירתוואף,הועדחבריביןוויכוחים

הבנייהועבודת,לויאברהם,העבודהלהשלמתחליפיאדריכלמינההוועד.ועיכוביםקשייםהערימו

נמירמרדכיהעירראשעםתכופהמכתביםחלופת'ברקוביץניהלתקופהאותהכל.והתקדמהשבה

העירראשהתחייב,1966למאי15-ב,הביתחנוכתמועדולקראת,התקציבייםהקשייםבעניין

-יפו -א"ארכיון היסטורי עיריית ת: מקור-

המבנים  
במבנן 4 בית שלום עליכם) א

תולדות הקמת המבנה) 4

iv ( 868מגרש

)1964(בטקס הנחת אבן פינה ' ברקוביץ. ד.י

שללהקמתוייחודיתקציבלהעניק

באופןנערךהביתחנוכתטקס.המרכז

שזרזלמןהמדינהנשיאבמעמדחגיגי

הקהילהשלמכובדתומשלחת

יובלציוןבמועד,ב"מארההיהודית

.הסופרלפטירת



-יפו -א"ארכיון היסטורי עיריית ת: מקור-27/4/1964הזמנה לטקס הנחת אבן פינה ביום 

המבנים  
במבנן 4 בית שלום עליכם) א

תולדות הקמת המבנה) 4

iv ( 868מגרש



נשיא המדינה זלמן שזר חותם על מגילת היסוד של  
'  ברקוביץ. ד.ויע נמיר "לצידו רה. בית שלום עליכם

)15/5/1966(בטקס חנוכת המרכז 

חדשומנהלברקוביץהועדנשיאנפטר,לפעילותהביתפתיחתלאחרקצרזמן

ואולם,גלריה,לביבליוגרפיהמחלקה,ארכיון,ספריהפעלובמקום.המרכזאתלהובילהתמנה

האחרונותבשנים.ושינוייםתמורותבמרכזהפעילותעברההשניםבמהלך.תרבותלאירועי

.היידישלתרבותרלוונטייםבתחומיםוהרצאות,יידישלימודבתחוםרבהפעילותהמרכזמקיים

המבנהלשדרוגדרישהבשלהתחתונהשבקומההתרבותבאולםהפעילותחדלהלאחרונה

החכירהחוזהיחודשאשרעדזהבשלבמתעכבותלשיפוץהתכניות.אשכיבויבטיחותמטעמי

.2025בשנתיפו-אביבתלועירייתעליכםשלוםביתביןבקרקע

-יפו -א"ארכיון היסטורי עיריית ת: מקור-

המבנים  
במבנן 4 בית שלום עליכם) א

תולדות הקמת המבנה) 4

iv ( 868מגרש



כניסה ראשית לקומת הקרקע: חזית דרומית ראשית

-. שנה לא ידועה. ארכיון בית שלום עליכם: מקור-

המבנים  
במבנן 4 בית שלום עליכם) א

תיעוד היסטורי של המבנה) 5

iv ( 868מגרש



יציאה משנית בקומת קרקע: חזית מערבית

-. שנה לא ידועה. ארכיון בית שלום עליכם: מקור-

המבנים  
במבנן 4 בית שלום עליכם) א

תיעוד היסטורי של המבנה) 5

iv ( 868מגרש



אולם בקומת מרתף

-. שנה לא ידועה. ארכיון בית שלום עליכם: מקור-

המבנים  
במבנן 4 בית שלום עליכם) א

תיעוד היסטורי של המבנה) 5

iv ( 868מגרש



מדרגות פנים בירידה לאולם במרתף: מעקה מפורזל

משמאל יציאה משנית בחזית מערבית, מימין דלת כניסה ראשית: סורג מפורזל

-. שנה לא ידועה. ארכיון בית שלום עליכם: מקור-

המבנים  
במבנן 4 בית שלום עליכם) א

תיעוד היסטורי של המבנה) 5

iv ( 868מגרש



2001: שנת בנייה

צביקה גבאי: אדריכל מגדל

:מהנדס מגדל

אמנון רכטר: אדריכל גשר

ישראל דור: מהנדס גשר

המבנים  
במבנן 4 מגדל המוזיאון וגשר הולכי רגל) ב

iv ( 868מגרש



פרטים אירוע תאריך

.צביקה גבאי' אדר מרתפי  5הוצאת היתר לבניית 
ארכיב+ חניה 

2001

.צביקה גבאי' אדר 20הוצאת היתר ובניית מגדל בן 
קומות מעל הקרקע

2002

.מהנדס ישראל דוד, אמנון רכטר' אדר הוצאת היתר לגשר הולכי רגל 2004

המבנים  
במבנן 4 מגדל המוזיאון וגשר הולכי רגל) ב

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

iv ( 868מגרש



19952002

2021 2011

צ
המבנים  
במבנן 4 מגדל המוזיאון וגשר הולכי רגל) ב

כרונולוגיית מבנים בתצלומי אוויר) 2

iv ( 868מגרש



צ

מקרא

המבנים  
במבנן 4 מגדל המוזיאון וגשר הולכי רגל) ב

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

iv ( 868מגרש



בית שלום עליכם על רקע חזית  ) 1
מזרחית של מגדל המוזיאון

גישת רכבים לחניון ופריקה וטעינה) 4

כניסה ראשית למגדל דרך מבואה שקועה) 2

גשר קישור בין המגדל ומתחם בתי המשפט) 3

ק מאחורי בית שלום עליכם"כניסה לחניון תת)5

המבנים  
במבנן 4 מגדל המוזיאון וגשר הולכי רגל) ב

תיעוד צילומי עכשווי של המבנים) 3

iv ( 868מגרש



צ
מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1947(' תכנית קומת מרתף בלוק א

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



צ מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1985(' תכנית קומת מרתף בלוק א

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



'בלוק ב

'בלוק א

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1צ

)מ"קנללא , 1947(' ובלוק ב' תכנית קומת קרקע בלוק א

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



צ

'בלוק ב

'בלוק א

אגף כביסה ומטבח

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1985(' ובלוק ב' תכנית קומת קרקע בלוק א

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



צ

'בלוק ב

'בלוק א

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1947(' ובלוק ב' בלוק א' תכנית קומה א

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



צ

'בלוק ב

'בלוק א

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1985(' בלוק א' תכנית קומה א

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



צ

'בלוק ב

'בלוק א

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1947(' ובלוק ב' בלוק א' תכנית קומה ב

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



צ

'בלוק ב

'בלוק א

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1985(' ובלוק ב' בלוק א' תכנית קומה ב

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1947(' תכנית קומת גג בלוק א צ
i ( מרחב ויצו-349מגרש

שכון עולים: מוסד האם והילד) א



צ
מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1985(' בלוק א' תכנית קומה ג

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



צ

'בלוק ב

'בלוק א

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1985(' ובלוק ב' תכנית קומת גג בלוק א

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



חזית דרומית

חזית צפונית

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1947(' חזיתות בלוק א

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



חזית דרומית

חזית צפונית

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1985(' חזיתות בלוק א

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



חזית דרומית

חזית צפונית

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1947(' חזיתות ובלוק ב

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



חזית דרומית

חזית צפונית

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1985(' חזיתות בלוק ב

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



'בלוק א'בלוק ב

חזית מערבית

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1947(' ובלוק ב' חזיתות בלוק א

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



חזית מערבית

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1985(' ובלוק ב' חזיתות בלוק א

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



ומעבר בנוי ביניהם' בלוק ב', חזית מזרחית בלוק א

'בלוק ב

'בלוק א

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1985(' ובלוק ב' חזיתות בלוק א

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



'בלוק א1-1חתך 

'ובלוק ב' בלוק א3-3חתך 

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1947(' חתך בלוק ב

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



)מ"קנללא , 1947(' בלוק ב2-2חתך 

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1947(' חתך בלוק ב

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



וחזית מערבית של מעבר בנוי ביניהם' ובלוק ב' ז דרך בלוק א-חתך ז

'יד דרך בלוק א-חתך יד

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1985(חתכים 

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



'בלוק איב-יבחתך 

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1985(חתכים 

i ( מרחב ויצו-349מגרש
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

המבנים  
במבנן 4



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1965(תכנית קומת מרתף 

לא תואם את הקיים–גרסה אחרונה בארכיון 

מרחב ויצו-349מגרש ) iצ
משרדים ראשי) ב

המבנים  
במבנן 4



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1965(תכנית קומת קרקע 

לא תואם את הקיים–גרסה אחרונה בארכיון 

המבנים  צ
במבנן 4 i ( מרחב ויצו-349מגרש

משרדים ראשי) ב



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1965(תכנית קומת ביניים 

לא תואם את הקיים–גרסה אחרונה בארכיון 

המבנים  צ
במבנן 4 i ( מרחב ויצו-349מגרש

משרדים ראשי) ב



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1965(תכנית קומה טיפוסית 

לא תואם את הקיים–גרסה אחרונה בארכיון 

המבנים  צ
במבנן 4 i ( מרחב ויצו-349מגרש

משרדים ראשי) ב



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1965(חזית צפונית 

לא תואם את הקיים–גרסה אחרונה בארכיון 

המבנים  
במבנן 4 i ( מרחב ויצו-349מגרש

משרדים ראשי) ב



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1965(חזית דרומית 

לא תואם את הקיים–גרסה אחרונה בארכיון 

המבנים  
במבנן 4 i ( מרחב ויצו-349מגרש

משרדים ראשי) ב



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1965(חזית מערבית 

לא תואם את הקיים–גרסה אחרונה בארכיון 

המבנים  
במבנן 4 i ( מרחב ויצו-349מגרש

משרדים ראשי) ב



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1965(חזית מזרחית 

לא תואם את הקיים–גרסה אחרונה בארכיון 

המבנים  
במבנן 4 i ( מרחב ויצו-349מגרש

משרדים ראשי) ב



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1965(דרום -חתך צפון

לא תואם את הקיים–גרסה אחרונה בארכיון 

המבנים  
במבנן 4 i ( מרחב ויצו-349מגרש

משרדים ראשי) ב



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1969(
מרחב ויצו-349מגרש ) iצ

מחסן טרומי) ג

המבנים  
במבנן 4



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1974(תכנית קומת קרקע 

צ
i ( מרחב ויצו-349מגרש

גן ילדים מזרחי) ד

המבנים  
במבנן 4



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1974(תכנית קומת קרקע 

i ( מרחב ויצו-349מגרש
גן ילדים מזרחי) ד

המבנים  
במבנן 4



צ
מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1983(תכנית קומת קרקע 

המבנים  
במבנן 4 i ( מרחב ויצו-349מגרש

גן ילדים מזרחי) ד



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1983(חתכים 

המבנים  
במבנן 4 i ( מרחב ויצו-349מגרש

גן ילדים מזרחי) ד



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1974(תכנית מגרש וחזית ראשית דרומית 

צ
ii ( 822מגרש

היכל הבונים החופשיים

המבנים  
במבנן 4



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1974(תכנית קומת קרקע אגף מערבי 

צ
ii ( 822מגרש

היכל הבונים החופשיים

המבנים  
במבנן 4



חזית דרומית

חזית מערבית

חזית צפונית

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1974(חזיתות אגף מערבי 

צ
ii ( 822מגרש

היכל הבונים החופשיים

המבנים  
במבנן 4



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1968(תכנית מגרש עם תוספת  צ

iii( 823מגרש
)לשעבר גן ילדים מערבי(בניין ציבורי 

המבנים  
במבנן 4



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1968(תכנית תוספת  צ

המבנים  
במבנן 4 iii( 823מגרש

)לשעבר גן ילדים מערבי(בניין ציבורי 



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1968(חזית צפונית 

המבנים  
במבנן 4 iii( 823מגרש

)לשעבר גן ילדים מערבי(בניין ציבורי 



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1968(חתך דרך תוספת 

המבנים  
במבנן 4 iii( 823מגרש

)לשעבר גן ילדים מערבי(בניין ציבורי 



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1995(' וב' קומת קרקע וקומות אתכניות

צ
iii( 823מגרש
)לשעבר גן ילדים מערבי(בניין ציבורי 

המבנים  
במבנן 4



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1995(חזית צפונית 

המבנים  
במבנן 4 iii( 823מגרש

)לשעבר גן ילדים מערבי(בניין ציבורי 



צ
מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 2013(תכנית מגרש עם מגדל המוזיאון 

iv( 868מגרש
בית שלום עליכם) א

המבנים  
במבנן 4



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1964(תכנית קומת מרתף 
868מגרש )ivצ

בית שלום עליכם) א

המבנים  
במבנן 4



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 2016(תכנית קומת מרתף 
868מגרש )ivצ

בית שלום עליכם) א

המבנים  
במבנן 4



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1964(תכנית קומת קרקע 
868מגרש )ivצ

בית שלום עליכם) א

המבנים  
במבנן 4



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 2016(תכנית קומת קרקע 
868מגרש )ivצ

בית שלום עליכם) א

המבנים  
במבנן 4



חזית צפוניתחזית דרומית

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1964(חזיתות 
צ

חזית מערבית

\חזית מזרחית

iv( 868מגרש
בית שלום עליכם) א

המבנים  
במבנן 4



מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 2016(מצב קיים ושינוי מדרגות כניסה : חזית ראשית לרחוב
868מגרש )ivצ

בית שלום עליכם) א

המבנים  
במבנן 4



)מ"קנללא , 1964(א -חתך א

)מ"קנללא , 1964(ב -חתך ב

מקור ושינויים אחרונים במבנהתכניות) 1

)מ"קנללא , 1964(חתכים 
868מגרש )ivצ

בית שלום עליכם) א

המבנים  
במבנן 4



מסמכים היסטוריים) 6

)מ"קנללא , 1964(חתכים 

-. שנה לא ידועה. ארכיון בית שלום עליכם: מקור-

מבט פרספקטיבי על חזיתות דרומית ראשית ומערבית  

iv( 868מגרש
בית שלום עליכם) א

המבנים  
במבנן 4



מסמכים היסטוריים) 6

)מ"קנללא , 1964(חתכים 

-. שנה לא ידועה. ארכיון בית שלום עליכם: מקור-
)סקיצה(מבט פרספקטיבי על חזיתות דרומית ראשית ומערבית 

iv( 868מגרש
בית שלום עליכם) א

המבנים  
במבנן 4



מסמכים היסטוריים) 6

)מ"קנללא , 1964(חתכים 

-. שנה לא ידועה. ארכיון בית שלום עליכם: מקור-

)למטה(ומערבית צד ) למעלה(חזיתות דרומית ראשית 

iv( 868מגרש
בית שלום עליכם) א

המבנים  
במבנן 4



מסמכים היסטוריים) 6

)מ"קנללא , 1964(חתכים 

-. שנה לא ידועה. ארכיון בית שלום עליכם: מקור-

מבט פרספקטיבה פנים

iv( 868מגרש
בית שלום עליכם) א

המבנים  
במבנן 4



מסמכים היסטוריים) 6

)מ"קנללא , 1964(חתכים 

-. שנה לא ידועה. ארכיון בית שלום עליכם: מקור-

מבט פרספקטיבה פנים

iv( 868מגרש
בית שלום עליכם) א

המבנים  
במבנן 4



טיפולוגי והערכת מצב קיים-ניתוח אדריכלי) 1

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 שכון עולים: מוסד האם והילד) א

ii ( מרחב ויצו-349מגרש

-. שנה לא ידועה, https://sites.google.com/a/tlv100https://sites.google.com/a/tlv100: מתוך-

)1949(דוד המלך ' חזית צפונית ראשית לשד: 'בלוק א

קומת עמודים במפלס . תיבות2-פירוק חזית לרחוב ל–בניין ראשי קדמי 
.לאורך מסדרונות הגישהחזרתייםהקרקע וחלונות 

הבלטה והגבהה  , על ידי הסטה, מסות המבנים הראשיים נחלקו לתתי גופים
באופן זה הקומפוזיציה האדריכלית הייתה מורכבת  . זה ביחס לזה, שלהם

הדגשות עיצוביות של פרטים . אופקיות ואנכיות, מתיבות מחוברות
העצימו את  , פתחים ומרפסות, כגון חלונות, חזרתייםפונקציונליים 

ובו בזמן ביטאו את התפקוד המהותי של החללים , הקומפוזיציה האדריכלית
.  בפנים המבנה

)Single loaded corridor(בחזית לרחוב מלווים מסדרון קומתי לאורכו מסודרים חדרי המגורים חזרתייםחלונות 

https://sites.google.com/a/tlv100https:/sites.google.com/a/tlv100


טיפולוגי והערכת מצב קיים-ניתוח אדריכלי) 1

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 שכון עולים: מוסד האם והילד) א

ii ( מרחב ויצו-349מגרש

-. שנה לא ידועה, https://sites.google.com/a/tlv100https://sites.google.com/a/tlv100: מתוך-

)1949(חזית דרומית אחורית לכיוון חצר פנימית : 'בלוק א

הדגשת ייעודי חללים . תיבות2-פירוק חזית אחורית ל–בניין ראשי קדמי 
חדרי שינה  , חדרי שינה זוגיים: בחזיתחזרתייםבאמצעות פתחים וחלונות 

.לקבוצות ומרפאות

הבלטה והגבהה  , על ידי הסטה, מסות המבנים הראשיים נחלקו לתתי גופים
באופן זה הקומפוזיציה האדריכלית הייתה מורכבת  . זה ביחס לזה, שלהם

הדגשות עיצוביות של פרטים . אופקיות ואנכיות, מתיבות מחוברות
העצימו את  , פתחים ומרפסות, כגון חלונות, חזרתייםפונקציונליים 

ובו בזמן ביטאו את התפקוד המהותי של החללים , הקומפוזיציה האדריכלית
.בפנים המבנה

משותפות בגריעת מסת המבנהקומתיותעם מרפסות חדרי שינה קבוצתייםמרפאותחדרי שינה זוגיים

https://sites.google.com/a/tlv100https:/sites.google.com/a/tlv100


טיפולוגי והערכת מצב קיים-ניתוח אדריכלי) 1

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 שכון עולים: מוסד האם והילד) א

ii ( מרחב ויצו-349מגרש

)1949(כל מתחם המוסד : קומת קרקע

ביתן שומר

קומת עמודים בחזית

משרדים

חללים משותפים

ות
יר

ש
ה 

בנ
מ

מעבר מקורה

קומת עמודים בחזית

חללים 
משותפים

חצר פנימית

חללים משותפים

חצר קדמית

חצר צד

פוןצ

מעבר עמודים

רה
קו

 מ
בר

מע
 א

וק
בל

ין 
ב

 '
 ב

וק
בל

ו
'

'בלוק א

'בלוק ב



טיפולוגי והערכת מצב קיים-ניתוח אדריכלי) 1

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 שכון עולים: מוסד האם והילד) א

ii ( מרחב ויצו-349מגרש

)1949(' בלוק א: קומה ראשונה

)1949(' בלוק א: חזית צפונית לשדרות דוד המלך

)1949(' בלוק א: חזית דרומית כלפי חצר פנימית

מרפסת משותפתמרפסת משותפת

חדרי שינה קבוצתיים חדרי שינה קבוצתיים

מסדרון גישה לחדרים

מרפאה

חדרי שינה זוגיים

חללים משותפים

קומת עמודים בחזית
מעבר עמודים  
לחצר הפנימית

משרדים

חללים משותפים מרפאות מסדרונות גישה לחדרים

מעבר מקורה
'ובלוק ב' בין בלוק א

משרדים

מרפסות משותפות

חללים משותפים

מבנה  
שירות

מבנה  
שירות

מרפאות חדרי שינה זוגיים

מעבר עמודים  
לחצר הפנימית



מפגעים ואיומים על ערכי המבנה) 4

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 שכון עולים: מוסד האם והילד) א

ii ( מרחב ויצו-349מגרש

)מ"קנללא , 1994(' ובלוק ב' תכנית קומת קרקע בלוק א

ארגון קומות המגורים כבית אבות כלל סגירת מרפסות בחזית דרומית של המבנה והעתקת מסדרון הסירקולציה  ): מ"קנללא , 1994(' בלוק א'  תכנית קומה א
.ח המסדרון המקורי שהיה צמוד לחזית הצפונית והמרפסות שהיו בחזית הדרומית"חדרי הדיירים הוקמו ע. לאמצע המבנה

–פתחים בקומת קרקע : חזית צפונית ראשית
במקור קומת עמודים פתוחה וכיום ויטרינות גדולות

חוץ נחסמו-מעברי פנים•
צירי סירקולציה ראשיים בפנים המבנה  •

נקטעו והוסטו
מעבר מקורה בין הבניין הראשי הצפוני  •

הוסב לחדרים ונוספה לו  , לדרומי הורחב
.קומה

:מקרא•
ציר תנועה בפנים /מסדרון•

המבנה
פיר מדרגות בין קומות•



המרחבים הפתוחים במבנן) 5

המרחבים  
הפתוחים  

5במבנן

הכניסותכאןנסקריםכךלצורך.שבמבנןלבנייניםהנגישותאופןאתבוחןזהפרק
סוגיותשתיביןהדוקקשרקיים.הציבוריהמרחבאיכותגםכמו,הבנייניםשלהקרקעולקומותלמגרשים

איכות.שלווהציבוריותהנגישותמידתאתמשקפיםדרכווהחצייההמבנןבהיקףהתנועהאופןשכן,אלה
,אחדמצדועציםמגונניםשטחיםכאןמופוכךולשם,בוהמתקיימתההליכתיותבמידתגםנמדדתהמרחב
.שנימצדוגדרותוחניונים

גדרותבצורתחסמיםרוויבמבנןהפתוחהמרחבכיהיאזומסקירההמתקבלתהמסקנה
ישירות(גבוהההשוניםלבנייניםהנגישותשרמתאףעל,נמוכהבמבנןההליכתיותרמתכךבשל.וחניונים

130-כ(שבוהעציםשפעאףעלאשר,מבודדותגינותמספרביןנחלקבמבנןהגינון.)שבהיקףמהרחובות
.לסביבהתרומתןאתמשמעותיתמפחית,הגינותביןישירהנגישותהעדר,)פריטים

זומתודה,המקוםוניתוחלימודלאור,העבודהמרחבעבורה"נעלמתודתהתייחסותלגבי
:הבאותמהסיבותרלוונטיתאיננה

,זהלצורךמספיקגדולאיננוויצומרחב.ומורכביםגדוליםשטחתאילבחינתמשמשתה"נעמתודת1.
שימוששמצריכהמורכבותכאןאין,אזוריםלשניותפקודייםקניינייםבהיבטיםנחלקשהואולמרות

.שונותמדיסציפלינותמידעוניתוחנתוניםריבודשלבמתודות
נפרדיםושימושיםמבניםאוסףהמכילאגרגטיביכמרחבאלא,שלםכמערךמתפקדאיננוויצומרחב2.

,תפקודייםעומסיםנעדרבכללותווהמרחב,בלבדמסוייםוציבורדייריואתמשמשמבנהכל.ועצמאיים
.מתוחכמותמידעוניתוחעיבוד,תיעודשיטותנקיטתשמצדיקים

להליךלתרוםיכולתאיןבמקוםהמשתמשיםשלציבורכך,מובחנתקהילהקיימתלאויצובמרחב3.
,בלבדהאחרונותבשנותיהםבמקוםשנמצאים,ודייריםיוממיםמשמשהמרחב.לשימורמשתףתכנון

שיתופיתחוויהבעלתקהילהלכדימצטרףאיננוזהציבור.ביותרמוגבלבאופןבמרחבומשתמשים
.במקוםהפרטיםמאוסףקהילהלגבששיכולהמפגשנקודתשוםבמרחבאיןשכן,מצטברת



:מקרא

כביש

חניון אספלט

כניסה לחניון

גדר אטומה
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הכניסה לבניין  . בניין המשרדים של ויצו ממוקם על שדרות דוד המלך
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מוקף המגרש גדר , בשל תפקודו של הבניין כגן ילדים. הגישה לגן הילדים המזרחי נמצאת על רחוב ויצמן
וקיימים פתחים גדולים גם  , הכניסה לבניין מאמצע חזית הצד הצפונית. על ידי הרשויותכמחוייבאטומה 

וקרבת הבניין לרחוב , למרות ריבוי הפתחים במבנה. בחזיתות הקדמית כלפי מזרח והאחורית כלפי מערב
.מנותק המבנה מהרחוב בשל הגדר האטומה, הציבורי
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נמצאת על רחוב  , 90-קומות באמצע שנות ה4שצמח לבניין משרדי ציבור בן , הגישה לגן הילדים המערבי
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,  עשויה דלתות עץ כבדות במפתן אבן פראית, הכניסה אטומה. בית שלום עליכם ממוקם על רחוב ברקוביץ
,  על אף אטימתה וניתוקה ממפלס הרחוב. בהיותה מוגבהת חצי מפלס מעל פני הרחוב, ומונגשת במדרגות

שונתה הכניסה ממדרגות סימטריות  2000-בראשית שנות ה. שיוותה הכניסה ציבוריות ונגישות מזמינה
שינוי זה הפך את הבניין  . עם גישה מהצד בלבד, פתוחות במרכז החזית למדרגות נסתרות מאחורי קיר

.למנותק ולא מזמין כלפי הרחוב הציבורי
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וזאת על אף קיר  , במצבו המקורי שידר הבניין הזמנה לגשת. בית שלום עליכם ממוקם על רחוב ברקוביץ
הגבהת מפלס קרקע המבנה בחצי קומה ומיקום מדרגות  . הכניסה האטום ודלתות העץ הכבדות שבחזית

).  __ראו צילום בעמוד (הקנו למבנה חזות ציבורית מזמינה , פיסולי חשוף לרחוב-הכניסה כאובייקט ייצוגי
יפו לשנות את הכניסה בשל שינוי מערך המדרכה  -דרשה עיריית תל אביב2000-בראשית שנות ה

בעלות  , המדרגות הפתוחות שבחזית הבניין שונו למדרגות נסתרות מאחורי קיר. והתנועה בחזית הבניין
.שינוי זה הפך את הבניין למנותק ולא מזמין כלפי הרחוב הציבורי. גישה צידית בלבד
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הבניין נמצא בסמיכות רבה מאוד לבית  . מגדל המוזיאון ממוקם על פינת הרחובות ברקוביץ ורבקה זיו
,  מפלס הקרקע של המגדל שקוע חצי קומה ממפלס הרחוב. עד כי נדמה שהם צמודים, שלום עליכם

לובי הבניין רחב ידיים ומוקף כתלי  . והגישה אליו עוברת בין אדניות גדולות בנויות אל מדרגות ורמפת נכים
היות המגדל שקוע ומונגש  , על אף שקיפותה ומיקומה הפינתי של הכניסה בקרן הרחובות. זכוכית שקופים

.כאוטית ומנותקת ממפלס העיר הציבורי, גדרות ורמפות הכניסה לבניין למסורבלת, דרך מחסומי אדניות
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.  כניסה ויציאת רכבים מערבית על רחוב רבקה זיו
ולצידו מימין  , קרקעי-משמאל מיסעה לחניון התת

.פריקה וטעינה ישירות למפלס הקרקע

כניסה ויציאת רכבים לפריקה וטעינה במפלס הקרקע  
.על רחוב רבקה זיו

גישה  , מבואת כניסה לבניין חיצונית ושקועה 
.במדרגות

קרקעי על רחוב  -כניסה ויציאת רכבים לחניון התת
.ברקוביץ
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.הקרוביםהמגוננים

בחלליםהשימושודפוסימרחבייםמאפייניםממספרמושפעהבנייניםביןהשטחיםאופי

החוץחללישלהשימושים,אליהםוהכניסותהבנייניםהצבתאופןהםהעיקרייםההשפעהמרכיבי.אלה

מסכםהבאיםבעמודיםהדיון.אלהבשטחיםוהגינוןהצמחייהואופי,במרחבהתנועהומערךהשונים

.באתרהקייםהמצבממצאיאת

iii המבנןסיכום מיפוי ואפיון ניתוח
המבנןניתוח 

כמערך  
6אורבני שלם



:הבנייניםהצבתאופן

חלוקתאופןועלהמקיפיםהרחובותפריסתעלמבוססתבאתרהבנייניםהעמדת

וממוקמים,לזהזההניצבים,המקיפיםלרחובותמקביליםהמגרשיםגבולות.המבנןבפניםהמגרשים

הואובכך,מתעקלבדרוםברקוביץרחוב.)זיורבקה(ובמערב)המלךדודשדרות(בצפון,)ויצמן(במזרח

חזיתותיהןוהפנייתהמוסדותבמימדיהמתבטאתהיררכיהמתקיימתאלהרחובותבין.מהיתרשונה

ראשיתחזיתמפנים,הראשיהמשרדיםומטהעוליםשיכוןמוסד,הגדוליםבנייניועםויצומוסד.הראשיות

פחותימוסדות.במבנןדומיננטילמעמדזוכההמלךדודשדרותזהבאופן.לצפוןהמלךדודלשדרות

נבנושניהם,עליכםשלוםובית)שנהרס(החופשייםהבוניםאיגוד,יותרקטניםבנייניםבעליחשיבות

רחובשלנחיתותו.ברקוביץאללדרוםראשיתחזיתמפנים,הקרקעמעלאחתקומהבגובהבצניעות

שירותחזיתאליומפנים,שלאורכו,הגדוליםהציבורומוסדותבמאחר,אזוריתבבחינהגםניכרתברקוביץ

בית,אביב-תלמוזיאון,לויצמןמזרחההמשפטבתי(שונותבהפניותנצבתשהקדמיתבעוד,אחורית

.)המלךשאולמרחובשנסוגהמבוטנתכיכראלראשיתחזיתמפנותוהקאמריהאופרה,אריאלה

ברקוביץ

פוןצ

iii המבנןסיכום מיפוי ואפיון ניתוח
המבנןניתוח 

כמערך  
6אורבני שלם

מוסד ציבורי וכיוון  
חזית ראשית

רחבה / כיכר 
ציבורית

רחובאא :מקרא



פחותיהמבניםנמצאים,ברקוביץשעללאלההמלךדודשעלהמבניםבין,בתווך

אינם,ראשיתחזיתנעדריםאלהבניינים.כללייםעירייהומשרדיילדיםגנישמשמשיםהחשיבות

,המזרחיהילדיםגןשלבמקרהוממילא,במבנןהאחריםלבנייניםאוהסובביםלרחובותכללמתייחסים

אתמכליותרמשקפיםוהפנייתושמיקומו,המוזיאוןמגדל,לבסוף.המגרשבהיקףאטומהגדרמוקפים

ניודמנגנוןבסיסעלבנייהאחוזילתוספתשזכה,המגדל.קרקעערכימוטהעירוניתכנוןשלהנוכחיהעידן

ידיעללכאורהראשיתחזיתומפנה)בנייהזכויותלמקסםמנתעל(מהקרקענמוךבמפלסנבנה,זכויות

.זיוורבקהברקוביץהרחובותקרןעלהממוקםשקוףלובי

התנועהומערךהחוץבחלליהשימושים

שטחיםהואהראשוןהשימוש.עיקרייםשימושיםשנימכילשנבחןבאתרהקרקעמפלס

הללומהשטחיםחלק.לציבורבנגישותםאובתפקודם,באיכותםאחידיםאינםאלהשטחים.צמחייהעם

וחלקם,הסובביםהציבורלשטחיזההבמפלסנמצאיםחלקם.צמחיםעםאדניותמכיליםוחלקםמגוננים

אונמוכהבגדרמגודריםחלקם,מרחבייםחסמיםללאלציבורנגישיםמהשטחיםחלק.לוביחסשקועים

וקירותבגדרותאוגבוהיםבשיחיםמגודריםוחלקם,להשמעברהצמחייהאלמבטומאפשריםשקופה

לשהייהמיועדיםשאינם,נרחביםאספלטבשטחיניכריםאשר,וחניהמסעההואהשניהשימוש.אטומים

.אדםבנישל

והגינוןהצמחייהאופי

פוטנציאלבעלישטחיםבהיותםהעירבפיתוחרבהחשיבותמגונניםלשטחיםליחסמקובל

.במגווןוהןבכמותהן,למכבירושיחיםעציםמכילשנבחןהאתר.אסטטיוהןתפקודיהן,משמעותיציבורי

.כלשהיעיצוביתהכוונהאומארגןנופימארגהבנייניםשביןהשטחיםבמצבלזהותניתןלא,זאתעםיחד

ביתשטחבתחום(גדרותמאחוריממוקמים,לציבורנגישיםאינםושיחיםעציםבעלימהשטחיםהרבה

לאותוהמקוםאתנקודתיתלקשתשמטרתהאקראיתצמחייהמכיליםאו,)המזרחיהילדיםוגןהאבות

החניהמגרשיבתחוםנמצאיםמהעציםגדולחלק.)המוזיאוןמגדלחזיתותשבהיקףהאדניותלמשל(

אתהכילשבעברבמגרשהקייםפ"לשצפרט.ויצושלהמשרדיםומטההמערביהילדיםגןביןנפרסים

למערךנופיבאופןשתורםאו,לציבורומזמיןשזמיןהבנייניםביןנופיאזוראין,החופשייםהבוניםהיכל

העציםאלועיצוביתמחושבבאופןשמוקמועבורםלקבועשניתןהיחידםהעציםולמעשה,באתרהתנועה

.המלךדוד'ושדזיורבקהרחובותשלאורך,הציבוריבשטחהנמצאים

iii המבנןסיכום מיפוי ואפיון ניתוח
המבנןניתוח 

כמערך  
6אורבני שלם



תיאור היחס לסביבה הבניין

מוסד האם והילד

הקומפלקס נסוג משמעותית  . הבניין נבנה כקומפלקס בפינת דוד המלך וויצמן
הבניין הקדמי גבוה  . מהרחוב עבור חצר קדמית ממסדית נכבדה כלפי דוד המלך
מערך הכניסה  . מהאחורי ומייצר בתוך כך רובד נוסף של חשיבות ממסדית

כלפי רחוב ויצמן הניצב הופנו  . למגרש ולקומפלקס התייחסו לדוד המלך בלבד
.חזיתות הצד של המבנים וחצר שעם השנים הלכה ונבנתה גם היא

הרחוב בחזית  
המגרש

.בניין זה היה הראשון במקום ולא הייתה התייחסות לבינוי עתידי מבנים סמוכים

פנימית וצד  , קדמית, חלוקת הבניין לקומפלקס מבנים אפשר יצירת סדרת חצרות
שם עתיד  , כלפי מערב. לא הייתה התייחסות לשטח הפנוי שמדרום. כלפי ויצמן

.טופל השטח בגינון זמני, לקום בניין המשרדים של ויצו

שטח מגונן סמוך

הבונים החופשיים

מ ליצור פרטיות  "עהבניין המקורי נבנה בהגבהה של חצי קומה ממפלס הרחוב
מפלס הכניסה המוגבה שימש כמבואה חיצונית סמויה חלקית  . מהמרחב הציבורי

הכניסה  . אליו הופנתה החזית הראשית והכניסה, על ידי מעקה מרחוב ברקוביץ
לימים הוקם אגף נוסף  . למבואה המוגבהת הייתה מרחוב ויצמן הניצב לברקוביץ

.חוצץ מעבר קטןכשביניהם, דרומית ממערב לקייםבהפנייה

הרחוב בחזית  
המגרש

ולא הייתה כל ) האם והילד(בניין זה נבנה בקצה מרוחק מקודמו באתר 
שצמחה  , המבנים הייתה חצר זמנית לא מטופלת2בין . התייחסות בין השניים
.בעיקר בעונת הגשמים

מבנים סמוכים

ויתרת המגרש שממערב נותרה זנוחה עד  , הבניין המקורי לא הותיר שטח מגונן
.אשר הפנה חצר קדמית קטנה בחזית כלפי ברקוביץ , להקמת האגף החדש

שטח מגונן סמוך

)לשעבר גן ילדים מערבי(בניין ציבורי 

הייתה  לבניןהמבנה הקטן הוקם בנסיגה משמעותית מקדמת המגרש והכניסה 
.  בחזית הצפון הצפונית

הרחוב בחזית  
המגרש

תוך הפניית  , הבניינים הקיימים באתר2-המבנה הוקם בריחוק משמעותי מ
.חזיתות צד נטולות ביטוי אדריכלי מעבר לפתחי חלונות פשוטים

מבנים סמוכים

.חלקו הקדמי של המגרש היה שטח ניכר מגונן שטח מגונן סמוך

ויצו משרדים ראשי

החזית הראשית  . הבניין הוקם במגרש הפינתי שבין דוד המלך ורבקה זיו
והבניין עצמו הוקם בנסיגה קלה מהרחוב ליצירת גינה  , הופנתה לדוד המלך

אשר בשל מיקומו  , קומות6הבניין הפנה חזית מוסדית מרשימה של . קדמית
נפח זה תפס כמחצית  . הפינתי של המגרש זכתה לנוכחות אורבנית מרשימה

כך , הבניין ומחציתו השנייה הייתה בגובה קומת המסד בלבדמתכסית
.  שמהרחוב הצדדי רבקה זיו התגלה דרוג משמעותי בין קדמת המבנה ואחוריו

הרחוב בחזית  
המגרש

לא הייתה כל התייחסות למוסד האם . קומת המסד הייתה קומת עמודים היקפית
.והילד או לגן הילדים המערבי שמגרשו היה מדרום

מבנים סמוכים

.הבניין מעידות על חניון במגרשתכניותוגם , פרט לגינה בחזית לא תוכננה גינה שטח מגונן סמוך

iii המבנןסיכום מיפוי ואפיון ניתוח
המבנןניתוח 

כמערך  
6אורבני שלם



תיאור היחס לסביבה הבניין

בית שלום עליכם

יש לציין שכשהוקם הבניין  . הבניין הוקם בחזית המגרש בקרבת רחוב ברקוביץ
הבניין כלל קומת קרקע מוגבהת בחצי קומה  . טרם היה הרחוב סלול ומסודר

הגבהת הבניין הוזילה את עלויות הקמת  . ממפלס הרחוב ומרתף חצי חפור
ובו בזמן הקנתה למבנה חזית  , )זהפיתרוןהמגרש אפשרה טופגורפיית(המרתף 

הכניסה לבניין הייתה באמצעות גרם מדרגות  . מוסדית מרשימה ומכובדת לרחוב
עיצוב הבניין נדמה כאילו תוכנן לצפייה מזווית מסוימת  . כיוונים3-חגיגי שפנה ל

בהן הוצג הבניין בחשיפה  , כפי שהוצג בפרספקטיבות המקוריות, של החזית
הכניסות לבניין ואף יצר  2מבט זה חשף את . חלקית של החזית המערבית

.כניסה ראשית ממורכזתשל אשלייה

הרחוב בחזית  
המגרש

ורמפה  , הפנה הבניין חזית צד עם חרכי חלונות) הבונים החופשיים(כלפי מזרח 
החזית האחורית  , גם כלפי צפון. חפורה שקשרה למפלס האולם שבמרתף הבניין

הבניין שמר  . הופנתה חזית פונקציונלית, שם היה גן הילדים המערבי, של הבניין
.והקרקע שם נותרה בלתי מטופלת, על ריחוק פיסי משכניו

מבנים סמוכים

.הבניין כלל מעט גינון בחזית בלבד שטח מגונן סמוך

גן ילדים מזרחי

של  קומפוזיציוניתוך משחק , הבניין תוכנן והוקם בקומה אחת ללא חזית ראשית
,  הכניסה לבניין הייתה מהחזית הצפונית. פתחים ריבועים ומלבנים בכל חזיתותיו

. שהיא חזית צד

הרחוב בחזית  
המגרש

.הן מגודר מכל צדדיו ואינו מתייחס כלל לשכניו הבנויים מבנים סמוכים

.שטח קטן בירכתי המגרש משמש כגינת משחק לילדים שטח מגונן סמוך

מגדל המוזיאון

הגדולים באופן חריג משאר הבניינים באתר מתייחס למיקומו  במימדיוהבניין 
החזיתות  2-תוך יצירת מבואה חיצונית שקועה ב, הפינתי על ברקוביץ ורבקה זיו

.  לובי הבניין שקוף ופונה לפינה גם כן. הראשיות

הרחוב בחזית  
המגרש

. הבניין מפנה חזית אטומה בצמידות רבה של מטרים ספורים לבית שלום עליכם
כה קרובים הבניינים עד כי נדמה שהמגדל סיפח אליו את המבנה הקטן  

שכניסה  , תורמת לכך גם רמפת הכניסה לחניון השקוע של המגדל. שממזרח לו
והמשכה ברמפה נוספת שעוקבת  , אחת אליה ממוקמת ממזרח לשלום עליכם

באופן זה מנכס המגדל . אחר החזית הצפונית ויוצאת מערבה לרחוב ברקוביץ
והם שניהם ממוקמים על קרקע מנותקת לחלוטין  , את בית שלום עליכם

.  מסביבתה

מבנים סמוכים

כיוון  , אלא אדניות גדולות המסמנות את גבולות המגרש, אין גינון סביב המגדל
.וגישה למבואה השקועה, הכניסה למגדל

שטח מגונן סמוך

iii המבנןסיכום מיפוי ואפיון ניתוח
המבנןניתוח 

כמערך  
6אורבני שלם



הערכה אדריכלית של המבנים) 7

הערכה  
אדריכלית  
7של המבנים



ערכי שימור הבניין

נימוק תרבותי חברתי היסטורי אורבני אדריכלי

ראו טבלת ערכים בהמשך - + + + + מוסד האם והילד

הבניין לא קיים יותר + - - - - הבונים החופשיים

מבנה קומה אחת גנרי  
שמעליו  ) תיבה פשוטה(

קומות3רוכב בניין חדש בן 

- + - - - גן ילדים מערבי

ראו טבלת ערכים בהמשך - + + + + ויצו משרדים ראשי

ראו טבלת ערכים בהמשך + + + + + בית שלום עליכם

מבנה קומה אחת שאיננו  
עבר שינויים  , נגיש לציבור

רבים

- + - - - גן ילדים מזרחי

מבנה חדש - - - + - מגדל המוזיאון

i (זיהוי מבנים בעלי ערך למורשת המקומית

של כלל המבנים במתחםשימוריתהערכת חשיבות 

הערכה  
אדריכלית  
7של המבנים

:פרמטרים5הערכת תרומה של המבנים במבנן נעשית על פי 

ייחוד של העיצוב האדריכלי כנגזרת של מידת המובהקות הסגנונית של המבנה  /האיכות–אדריכלי ) 1
.ומידת החשיבות של האדריכל המתכנן

.וטיב השימוש הציבורי המתקיים במבנה, אופן העמדת הבניין ביחס לסביבתו-אורבני ) 2
או אירוע בר משמעות בראייה היסטורית  , החשיבות ההיסטורית של המבנה או של מקימיו–היסטורי ) 3

.שהתרחש במבנה
.תרומה חברתית ציבורית משמעותית שמתקיימת או התקיימה במבנה-חברתי ) 4
.תרומה תרבותית ציבורי משמעותית  שמתקיימת או התקיימה במבנה–תרבותי ) 5

ניכר כי שלושה מהמבנים במבנן הם בעלי ערך משמעותי למורשת  , על פי פרמטרים אלה
על מנת לעמוד את מידת חשיבותם בחנו כל אחד מהם בנפרד על פי מדדי השימור המקובלים  . המקומית

.כמו גם את מצבו הפיסי הנוכחי ביחס למצב המקורי, יפו-בעיריית תל אביב



האם והילד: שם בניין
אנקשטייןבנימין : אדריכלים

הסגנון הבינלאומי, מודרניזם מוקדם: סגנון אדריכלי
אחוזת מגורים  , )גרופיוסוולטר (פגוסר "ביח, )גרופיוסוולטר (ס לאמנות באוהאוס "ביה: הקבלות מהעולם

).גרופיוסוולטר (המרכז ללימודים גבוהים בהרווארד , )גרופיוסוולטר (דמרשטוק
).ישר, כרמי(בית הוועד הפועל של ההסתדרות : הקבלות בישראל

-אסטטי-ביטוי פונקציונלי, פירוק לתתי מנסרות, קומפוזיציות נפחיות אורתוגונליות: מאפיינים סגנוניים
.גגות שטוחים, קומת עמודים, חזרתי בחזיתות
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שקלול ציון משקל ערך

12 6 2 עיצוב

9 6 1.5 חללים פנימיים וחיצוניים

4 4 1 קונסטרוקציה וחומרי בנייה

6 6 1 אדריכל

8 4 2 מיקום

6 3 2 ערך חברתי או היסטורי

1 2 0.5 מצב פיסי

46 סיכום

של המבנים במתחם הראויים לשימור  השימוריתהערכת החשיבות 



:טיפולוגי-ניתוח אדריכלי

ניצבו זה  , המבנים העיקריים של המוסד2. שסבבו חצר פנימית, מבנים3מתחם מוסד האם והילד כלל 
והפיאה, בניין שירות קטן נוסף תחם את החצר ממערב. ותחמו את החצר מצפון ומדרום, מול זה

.  המבנים העיקריים2וחיבור בין , המזרחית של החצר הושלמה על ידי מעבר מקורה ששימש כניסה למוסד
,  המבנה בחזית המגרש. המבנים הראשיים הוקמו כמנסרות ישרות וארוכות במקביל לשדרות דוד המלך2

כלפי הרחוב שידר המתחם חזות  . קומות3שהיה בן , היה ארוך יותר מזה שבפנים המגרש,קומות4בן 
היה  , מבנה השירות המערבי. כמקובל באותם שנים, מוסדית מכובדת בעלת גיאומטריות מלבניות פשוטות

שהתחבר בניצב לקצהו המערבי של הבניין הראשי  , בעל צורת תיבה פשוטה ותכליתית בת קומה אחת
הבניינים לא 2כך שפינות , עצמאותו הצורנית של מבנה זה התבטאה בהסטה קלה של התיבה. הקדמי
.  נפגשו

שדרות דוד המלך

חצר פנימית

רחוב ויצמן

:מקרא
)'בלוק א(בניין עיקרי קדמי 
)'בלוק ב(בניין עיקרי אחורי 

בניין שירות
מעבר כפול מקורה מביתן  

דרך , כניסה עם שומר ברחוב
'ועד בלוק ב' בלוק א

;

;

חזית מוסדית לרחוב–בניין ראשי קדמי 

פוןצ

-. שנה לא ידועה, https://sites.google.com/a/tlv100https://sites.google.com/a/tlv100: מתוך-

'בלוק ב
'בלוק א
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)1949(סכמת סירקולציה במתחם ויחסי פנים חוץ : קומת קרקע

חוץ בין חצרות דרך הבניין-מעבר פנים

חצר

ציר תנועה–מקורה /חלל מעבר פנימי

מדרגות

שדרות דוד המלך

חצר פנימית

חצר קדמית

חצר צד

פוןצ
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1949-מתכניותב "מצב במקור ע: חצרות הבניין 



' ובלוק ב' תכנית קומת קרקע בלוק א
)מ"קנללא , 1994(

חצר קדמית חפורה : חזית צפונית ראשית
עם מפלס מרתף חשוף

חצר פנימית

חצר קדמית

אולם  
התכנסות  

ג  "בנוי ע
חצר צד

חצר קדמית  
שקועה למפלס  

המרתף

שדרות דוד המלך

אולם התכנסות ומקלט  
ג חצר צד"מתחת בנויים ע

רחוב ויצמן

פוןצ

הערכת מצב קיים לאחר הסבתו לבית אבות: חצרות הבניין 
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מדינה אדריכל ושנה מבנה

גרמניה 1925, גרופיוסוולטר  ס לאמנות באוהאוס"ביה

גרמניה 1910, גרופיוסוולטר  )Fagus(פגוסר "ביח

הקמת מבנה בעל אופי של  
ובו הפרדה , קומפלקס

נפחית בין אגפים בעלי  
ייעודים שונים ומעברים  

2. מקשרים בין האגפים
הבניינים הראשיים תוחמים  

והם מובחנים  , חצר פנימית
ומייצרים  , זה מזה בגובה

מערך יחסים מרחבי של  
חזית וירכתי המגרש ביחס  

.לרחוב

.ל"כנ
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:הקשרים סגנוניים

מדינה אדריכל ושנה מבנה

גרמניה 1929, גרופיוסוולטר  דמרשטוקאחוזת מגורים 

ב"ארה 1950, גרופיוסוולטר  ,  המרכז ללימודים גבוהים
הרווארד

פירוק חזית בניין המגורים  
על , יותרקטנטתלמסות 

מנת להעשיר את  
הקומפוזיציה האדריכלית  

פירוק  . ולצמצם מונוטוניות
הנפח נעשה באמצעים  

מינימליים של הסטה  
והבלטה חלקים של המסה  

.במעט

קומת הקרקע הינה  . הבניין מורכב ממספר מסות המשקפות שימושים שונים בתפקוד המקום
וגם , גם באזורי מעבר החוצצים בין פנים וחוץ המגרש, קומת עמודים לכל אורך החזיתות

.באזורים בהם העמודים מלווים במרחק קטן קירות בקומת הקרקע של המבנה

הערכה  
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הקשרים סגנוניים) 2

ii ( מרחב ויצו-349מגרש



:הקשרים סגנוניים

מדינה אדריכל ושנה מבנה

ישראל 1956', יצחק ישר ואח, דב כרמי בית הוועד הפועל של  
יפו-א"ת, ההסתדרות

בניין המשרדים נסוג  
משמעותית מהכביש בעבור  

גינה קדמית מסוגננת  
המעצימה את  , בפשטות

תפקידו העממי לכאורה של  
מסת הבניין נחלקת . הבניין

לשתי מסות שונות על מנת  
לצמצם את המונוטוניות  

ולהעשיר את  , האדריכלית
.  הקומפוזיציוניתהשפה 

קומת הקרקע מובחנת  
מהקומות העליונות באופי  

אשר מדמים קומת  , הפתחים
בעוד שהקומות  , עמודים

העליונות משווים לחזית  
מראה של מרקם טקטוני  

.בעל משחקי אור וצל

הערכה  
אדריכלית  
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מוסד האם והילד

-הבניין במצבו המקורי שיקף באופן מובהק ערכים ועקרונות אדריכליים
כפי שאלה יושמו על ידי אסכולת  , חברתיים של תנועת המודרניזם

. כדמות מפתח בזרם מודרניסטי זה בפרטגרופיוסווולטר, הבאוהאוס ככלל
המבנים חולקו על פי השימושים  . הבניין תוכנן כקומפלקס בן מספר מבנים

.  ושיקפו בעיצובם החיצוני ובארגונם הפנימי שימושים אלה, המוסדיים
למשל בפריסת החלונות  , חזיתות הבניין שילבו בין מראה מוסדי חזרתי

שידר הבניין אור  בכלולותו. למשל במרפסות, והדגשות אופקיות, בחזיתות
,  קומת הקרקע נבנתה על עמודים. הן עבור דייריו והן עבור מבקריו, ואוויר

,  אפשרו מעבר בין אגפי הבניין וחצרותיו הרבותמסויימיםאשר במקומות 
קומות המגורים  . וביתר יצרו מסדרונות מעבר בעלי אופי ספק חוץ ספק פנים

חדרי המגורים היו באמצע הקומה ונעטפו על ידי  . היו אווריריות במיוחד
חלונות  . מסדרון המשכי בקצה האחד ומרפסות המשכיות בקצה השני

מערך  . ופתחים מוקמו בגודל וצורה ביחס לשימוש של החלל אותו שירתו
ואחת פרטית  , מהן חשופות ונגישות לרחוב2, חצרות3אגפי הבניין יצר 

ואפשרו מבט  , מסדרונות חוץ ופנים המבנה היו רציפים וישרים. ומופנמת
באופן שהקנה תחושת התמצאות  , רחוק שחצה סדרת חללים ושימושים

.  וקריאות מרחבית בבניין

עיצוב

ל"כנ חללים פנימיים  
וחיצוניים

קירות החוץ  . קומת קרקע בנויה על עמודים בנסיגה קלה ממעטפת הבניין
.גג שטוח ופונקציונלי. מכילים פתחים רבים של חלונות ומרפסות

קונסטרוקציה  
וחומרי בנייה

.  היה פעיל רבות בארץ ישראל ובמדינה לאחר שהוקמהאנקשטייןבנימין 
.קיימים מספר בנייני ציבור ומגורים פרטיים בעיר ובארץ

אדריכל

,  יפו-א"דקות הליכה מעיריית ת7, הבניין ממוקם על שדרות דוד המלך
מיקומו המרכזי של  . ח איכילוב"ובקרבה רבה לכניסה הראשית לביה

.ועוד בקרן רחובות ראשיים בעיר מקנה לו נגישות ציבורית גבוהה, המבנה

מיקום

בבניין גרו . בית עולים, מרגע הקמת המדינה, שנה30הבניין שימש במשך 
ובכך שזור הבניין עם ההיסטוריה הציונית  , וטופלו מאות דיירים בו זמנית

,  יש לציין אף את העובדה שהבניין הוקם ונוהל על ידי ויצו. והקמת המדינה
.שהם אחד הנכסים החשובים של הארגונים היהודיים העולמיים

ערך חברתי או  
היסטורי

אשר שינו  , 70-הבניין עבר סדרת שינויים משמעותיים החל מסוף שנות ה
הן מבחינת חזיתות והן מבחינת סביבת  , הן מבחינת פנים, את אופיו כליל

.מפגעים"ראו פירוט בסעיף , המבנה

מצב פיסי

.  עיצובו החיצוני הכללי של הבניין שונה בתכלית השינוי80-בראשית שנות ה
גגוני רעפים קטנים הולבשו על החזיתות וחילקו את  , קומת העמודים נסגרה

תוספת של מגדלי מדרגות  , אנכייםמגדלוניםהבניין מחדש לסדרה של 
והחצר , הוצמדו לבניין בהדגשה מובהקת בצמוד לחזיתות החיצוניות

.  הקדמית המגוננת נחפרה על מנת לחשוף את מפלס המרתף כקומה רגילה

מפגעים

הערכה  
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מוסד האם והילד

קומת הקרקע באגפים השונים שונתה ועמה  , פנים המבנה שונה לחלוטין
כגון מעברים וחללי המתנה  , חללים משותפים, שימושי החדרים והחללים

המסדרון  , התפתל והסתאב, מערך המסדרונות שונה, נסגרו בקירות
.  המגשר בין שני אגפי הבניין הראשיים נסגר בקירות וקיבל תוספת קומה

הקומות  . חלל המסדרון צומצם וחלקו הורחב לחדרים תפקודיים סגורים
חדרי המגורים נבנו מחדש בצמוד לחזיתות  . העליונות שונו גם כן לחלוטין

כך ש במקם מסדרון חדרים בצד אחד בוטלו המרפסות והמסדרון  , המבנה
.צידיוכאשר חדרי המגורים משני , הועתק למרכז המבנה

החצר הקדמית נחפרה ורק חלקים שלה  . חצרות המבנה שונו מן היסוד
.  דרך הכניסה לבניין שונתה והוסבה לשביל מתפתל. נותרו במפלס הרחוב

מקדמת המגרש אל החצר , לא במבט ולא במעבר, לא קיים עוד קישור ישר
-נחפרה ונבנה בה מקלט תת) כלפי רחוב ויצמן(החצר המזרחית . הפנימית
נבנה אולם התכנסות חדש בשפה  80-ובראשית שנות ה, 1977-קרקעי ב

.אולם עגול מלבנים אדומות, זרה לשפת המקור

)המשך(מפגעים 

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
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המבנים הראשיים שונה על ידי חיבור  2מודרניסטיות של -אופי המסות האופקיות
חדרי  . שכעת מחלקים את המסות הבנויות אנכית, מקטעי גגות רעפים קטנים

ושינו עוד  , כמסע אנכית, הודגשו והובלטו בחזיתות, שנדרשו כחוק, מדרגות חדשים
.יותר את אופיין המודרניסטי של המבנים

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 שכון עולים: מוסד האם והילד) א

מפגעים ואיומים על ערכי המבנה) 4

ii ( מרחב ויצו-349מגרש



משרדים ראשי–ויצו העולמית : שם בניין
ביקסוןנדלר, נדלר: אדריכלים

ברוטליזם, מודרניזם מאוחר: סגנון אדריכלי
Fondation, )קורבוזייהלה (שנדיגרפרלמנט : הקבלות מהעולם Maeght)חוזה לואי סרט.(
,  זרחי, רכטר(היכל המשפט , )אהרון קשטן(בית הכנסת אהל אהרון בקרית הטכניון : הקבלות בישראל

.)רם כרמי(תיכון ליידי דייויס , )רכטר
שימוש בחומרי בנייה בגימור גולמי  , חלוקת מסת המבנה לקומת מסד וקומות עליונות: מאפיינים סגנוניים

הדגשת שימושי חללי הפנים  , הדגשת קונסטרוקציה בחזיתות המבנה, )לבנים, בטון(ולעתים אף גס 
.גג אקספרסיבי, בקומפוזיציה האדריכלית בחזיתות

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 משרדים ראשי) ב

טיפולוגי והערכת מצב קיים-ניתוח אדריכלי) 1

ii ( מרחב ויצו-349מגרש

שקלול ציון משקל ערך

8 4 2 עיצוב

4.5 3 1.5 חללים פנימיים וחיצוניים

5 5 1 קונסטרוקציה וחומרי בנייה

4 4 1 אדריכל

8 4 2 מיקום

6 3 2 ערך חברתי או היסטורי

2.5 5 0.5 מצב פיסי

38 סיכום

של המבנים במתחם הראויים לשימור  השימוריתהערכת החשיבות 



חזית צפונית ראשית לשדרות דוד המלך וחזית מערבית לרחוב רבקה זיו

קומת המסד  . קומת מסד וקומות עליונות: מסות2-חזית מערבית עם הדגשת חלוקת המבנה ל
בעוד שהקומות  , עמדת קבלה ואולם התכנסות, כגון מבואת כניסה, מכילה שימושים משותפים

.העליונות משמשות למשרדים

-. שנה לא ידועה, https://sites.google.com/a/tlv100https://sites.google.com/a/tlv100: מתוך-

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 משרדים ראשי) ב

טיפולוגי והערכת מצב קיים-ניתוח אדריכלי) 1

ii ( מרחב ויצו-349מגרש

https://sites.google.com/a/tlv100https:/sites.google.com/a/tlv100


כבמת בטון מרחפת  בנוייהקומת המסד 
,  על עמודים עגולים בכל היקף המבנה

.  הנסוגים במעט מחזיתות הבניין
חזיתות קומת הקרקע של המסד נסוגות  

ובכך נוצרת הדגשת  , עוד יותר פנימה
צל המעצימה את תחושת המסה  

. המרחפת

קדמי של המסד מכיל  -חלקו הצפוני
אשר חושפים את  , חלונות סרט צרים

ובו בזמן  , קיומה של קומת ביניים
מייצרים הקשר צורני עם קומות  

.  המשרדים שמעל

במת הבטון  , בחזית הצפונית של המסד
וקצת  בכמטרמובלטת כלפי הרחוב 

ודופן הבטון שם , מעבר לחזית הבניין
מונמך על מנת לייצר מרפסת במפלס 

הביניים וקירוי מעל חלל הכניסה  
גריעה זו במסת במת הבטון  . הראשית

משתלבת עם הקומפוזיציה האופקית  
.  של הקומות העליונות

מסת הקומות העליונות עשויה פסים 
תקרות בטון  5סדרה של , פסים

,  מובלטות וביניהן חלונות סרט בנסיגה
.ומקטעים קצרים של לבנים חשופות

חזית צפונית ראשית

חזית דרומית

כניסה ראשית עם קירוי חיצוני מעלחזית מערבית

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 משרדים ראשי) ב

טיפולוגי והערכת מצב קיים-ניתוח אדריכלי) 1

ii ( מרחב ויצו-349מגרש



חלקו האחורי של  . מסת הקומות העליונות תופסת את מחציתו הקדמית של קומת המסד בלבד
-וגג חלק זה של המבנה מבטא צורניות פיסולית, המסד משמש חלל אולם התכנסות

.הכוללת חלונות להכנסת אור טבעי לא ישיר, אקספרסיבית

המשרדים  . פאות פיר אוורור מרכזי בבניין4-מסת הקומות העליונות מכילה משרדים הסובבים ב
.בעוד שסביב פיר האוורור נמצא מסדרון גישה היקפי, ממוקמים בצמוד לחזיתות החוץ של הבניין

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 משרדים ראשי) ב

טיפולוגי והערכת מצב קיים-ניתוח אדריכלי) 1

ii ( מרחב ויצו-349מגרש



:הקשרים סגנוניים

מדינה אדריכל ושנה מבנה

צרפת 1964, חוזה לואי סרט Fondation Maeght

הודו 1950, קורבוזייהלה  שנדיגרפרלמנט 

גג  , חללים לתצוגת אמנות
המבנה מבטא חופש פיסולי  

.כאובייקט משוחרר ועצמאי

מעל חזית המבנה מתנוסס  
,  גג פיסולי ואקספרסיבי
שמקנה לחזית הבניין  

קומפוזיציוניהפשוטה ביטוי 
.מייחד

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 משרדים ראשי) ב

הקשרים סגנוניים) 2

ii ( מרחב ויצו-349מגרש



:הקשרים סגנוניים

מדינה אדריכל ושנה מבנה

ישראל משה זרחי ויעקב  , זאב רכטר
1966, רכטר

יפו-א"ת, היכל המשפט

ישראל 1973, רם כרמי יפו-א"ת, תיכון ליידי דייויס

חלוקת הקומפלקס לקומת  
קומת  . מסד וקומות עליונות
המסד מאגדת את  

הקומפלקס ומייצרת מימנו  
בניין אחד בעל מספר 

.  שימושים שונים/אגפים
ההבחנה בין האגפים 

מקבלת ביטוי בגובה המסות  
.הממוקמות על קומת המסד

ביטוי אקספרסיבי גיאומטרי  
אשר מעצים את  , של הגג

נוכחותו בקומפוזיציה  
האדריכלית בשל הצורניות  

.והנפחיות

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 משרדים ראשי) ב

הקשרים סגנוניים) 2

ii ( מרחב ויצו-349מגרש



:הקשרים סגנוניים

מדינה אדריכל ושנה מבנה

ישראל 1969, אהרון קשטן הטכניון, אוהל אהרוןכ"בי

,  ביטוי אקספרסיבי לגג
.כמסת בטון נפחית עצמאית

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 משרדים ראשי) ב

הקשרים סגנוניים) 2

ii ( מרחב ויצו-349מגרש



ויצו משרדים ראשיים

ומכיל מרכיבים ופרטים שנאמנים לעקרונות  , הבניין משתייך לסגנון המודרניסטי
ומסה  , קומת עמודים היקפית בקרקע: כפי שאלה היו נפוצים בארץ, סגנון זה

,  קירות מעטפת משוחררים מהקונסטרוקציה, כבדה ומרחפת של הקומות מעל
ביטוי  , שמתבטא בכל היקף הבנייןמימדי-עיצוב תלת, חלונות סרט רציפים

טקטילישימוש בחומרים בעלי מרקם , אסטטי בחזיתות נעדרי קישוטים-פונקציונלי
פרטים גסים המשתלבים או  , משחקי אור וצל להדגשת עיצוב החזיתות, טבעי

גג אקספרסיבי ומפוסל גיאומטרית  , נובעים מהקונסטרוקציה או טכנולוגיית הבנייה
..חללי פנים מאווררים ומוארים היטב, בבטון

עיצוב

יוצרים מעין  , הכוללת מפלס כניסה בקרקע וקומת ביניים חלקית, קומת מסד
קומת המסד מכילה לובי  . חטיבת בסיס ממנה צומח המבנה עם הקומות העליונות

מובילות לקומות עליונות  , מדרגות ממורכזות בחלל הלובי, כניסה וחלל התכנסות
ופאה רביעית המשמשת  , פיר אוורור פתוחפיאותשל משרדים העוטפים בשלוש 

ומאפשר  , מסדרון פנימי עוטף את פיר האוורור. מדרגות מעבר בין הקומות
בנסיגה  בנוייהקומת הקרקע . לחדרים שמעבר לו חלונות ישירים בחזיתות החוץ

ובמרווח שמתקבל ממוקמים עמודי קונסטרוקציה  , קלה מקירות המעטפת שמעל
.צידיושמייצרים חלל כהה ומעבר המקיף את הבניין מכל , עגולים

חללים פנימיים  
וחיצוניים

קומת העמודים  : הקונסטרוקציה כוללת שלושה מרכיבים אופייניים עיקריים
פיר האוורור וחלונות הסרט שמדגישים את הקלילות של המעטפת ביחס  , בקרקע

שעשוי בטון גיאומטרי  , והגג של אולם ההתכנסות, למערכת העמודים והקורות
פרט לאלה יש לציין את חומר הגמר של משטחי הבטון האופקיים  . אקספרסיבי

.מודגשכיחולעם , ומקטעי קירות לבנים חשופותקרצפוץהמצופים טיח 

קונסטרוקציה  
וחומרי בנייה

היה אחד המשרדים היצירתיים והחשובים  ביקסוןנדלר, נדלרמשרד האדריכלים 
של המאה  90עד 50-שפעל בשנות ה, של בנייני הציבור והמוסדות בישראל

ומספר רב , היה מסימני ההיכר של משרד זההברוטליסטיהסנגנון. שעברה
,  סוראסקיספריית , ג"באבבין אלה ספריית ארן , מבנייניהם מוכרים כיצירות מופת

.ועוד, בניין עיריית באר שבע

אדריכל

ובקרבה  , יפו-א"דקות הליכה מעיריית ת6, הבניין ממוקם על שדרות דוד המלך
מיקום זה הינו מרכזי ונגיש ציבורית  . ח איכילוב"רבה לכניסה הראשית לביה

.ברמה גבוהה

מיקום

,  ארגון ויצו הבינלאומי הינו ארגון מרכזי במערך הארגונים היהודיים והציוניים
חינוך ומעמד האישה בישראל משמעותי  , קליטת עלייה, תרומתו לקום המדינה

.בכל קנה מידה

ערך חברתי או  
היסטורי

שינויים קלים שבוצעו נקודתית בסגירת חלק מקומת  , מצוייןהבניין במצב 
.העמודים ניתנים לתיקון והשבה למצב המקורי בקלות

מצב פיסי

טיח  . סגירת קומת עמודים בחלק קטן של המבנה בחזית המזרחית והדרומית
.נצבע אפור לאחרונה במסגרת שיפוץ לא מפוקח שבוצע במקוםהקרצפוץ

מפגעים

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 משרדים ראשי) ב

הערכת חשיבות המבנה) 3

ii ( מרחב ויצו-349מגרש



בית שלום עליכם: שם בניין
אוריאל כהנא: אדריכלים

.פוסט מודרניזם, מודרניזם מאוחר: סגנון אדריכלי
).  גרייבסמיכאל (מעונות סטודנטים מכללת מטל , )וונטורירוברט (וונטוריוואנהבית : הקבלות מהעולם
).מאיר ניר כהן: 'אדר, 86בן יהודה (איחוד שיבת ציון כ"ביה: הקבלות בישראל

קומפוזיציית נפחים בחזית תוך שימוש בהבלטות ובשינוי חומרי  , משחקיות בנפחים: .מאפיינים סגנוניים
.שמקורם בסגנונות ובתקופות אחרות באופן מנייריסטיאיקוניםציטוטים של פרטים , חיפוי

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 בית שלום עליכם) ג

טיפולוגי והערכת מצב קיים-ניתוח אדריכלי) 1

iii ( 349מגרש

שקלול ציון משקל ערך

4 2 2 עיצוב

4.5 3 1.5 חללים פנימיים וחיצוניים

4 4 1 קונסטרוקציה וחומרי בנייה

3 3 1 אדריכל

6 3 2 מיקום

8 4 2 ערך חברתי או היסטורי

2.5 5 0.5 מצב פיסי

32 סיכום

של המבנים במתחם הראויים לשימור  השימוריתהערכת החשיבות 



:טיפולוגי-ניתוח אדריכלי

הבניין  , ברוח מבני הנצחה. הבניין הקטן בן קומה אחת מעל הקרקע משמש להנצחת הסופר שלום עליכם
חיפוי הבניין בלוחות אבן אדמומית מבטא  . משדר האדרה ומופנמות על ידי הפניית חזית אטומה לרחוב

כבדות האבן מועצמת על ידי הגבהת הנפח המחופה מעל מסד כהה  . ביתר שאת את היותו בניין זיכרון
בוקע  . אנכייםאיוורורבחרכי , וגם ניקוב נפח האבן בחזיתות הצד של המבנה, שנמצא בנסיגה מפני האבן

ומודגש על ידי חיפוי  , מופיע נפח אבן נוסף המובלט משמעותית מנפח הבניין הראשי, מתוך חזית האבן
אשר בהיותה מוגבהת כחצי קומה מעל , נפח מובלט זה מציין את הכניסה הראשית למבנה. אבן שחורה
המותקן באופן מנייריסטי  קונזוליפריקסטשמעליו קירוי , מונגשת דרך גרם מדרגות נדיב, פני הרחוב

.בחזית

-. שנה לא ידועה. ארכיון בית שלום עליכם: מקור-

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 בית שלום עליכם  ) ג

טיפולוגי והערכת מצב קיים-ניתוח אדריכלי) 1

iii ( 349מגרש



החללים העיקריים  . תכנית הבניין בקומת הקרקע נחלקת לחללים עיקריים רחבי ידים וחלל שרות תכליתי
מימין ומאחורי המבואה  . מבואת כניסה ייצוגית עם חלון בגג ופסל לזכרו של שלום עליכם: נחלקים לשלוש

.  סימטרי-המבואה מובלטת בחזית ומחלקת אותה באופן א. מצויים חללי התכנסות ללימוד או תצוגה
הדגשת המבואה ומיקומה המוסט ביחס למרכז החזית מודגש לא רק על ידי ההבלטה אלא אף על ידי גרם  

ומכיל  , חלל השירות שמשמאל למבואה הינו צר ותפקודי. המדרגות המזמין והחגיגי הפונה לשלושה צדדים
.מטבחון וגרם מדרגות שמוביל לאולם האירועים שבמרתף הבניין, חדרי משרד

סימטרית-חזית ראשית א

חרכי אוורור אנכיים בחזית מזרחית

חלוקת קומת הקרקע לחלל עיקרי ושרותחרכי אוורור אנכיים בחזית מערבית

חדרי : חלל עיקרי
התכנסות

מבואה  : חלל עיקרי
ומדרגות גישה

חלל שירות

-. שנה לא ידועה. ארכיון בית שלום עליכם: מקור-

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 בית שלום עליכם) ג

טיפולוגי והערכת מצב קיים-ניתוח אדריכלי) 1

iii ( 349מגרש



ולפני הכניסה  , מדרגות הכניסה הוסטו לצד אחד של החזית, בשנים האחרונות שונתה הגישה לחזית
של חלל  המןבלטתהמסה . הוקמה מבואה חיצונית עם מעקה בנוי שאינו מאפשר לצפות בבניין מקרוב

שינוי חזית זו פגעה . וכעת כמעט לא מורגש ההבדל בין מסות הבניין, הכניסה חופתה מחדש בטיח
שאיבד את מראה המסה המרחפת וגם את הפאר והזמינות ששדרו  , באיכויות העיצוביות של הבניין

מסתיר את זווית  , שגדל פרא בפינה הדרום מערבית של המגרש, הבנגליעץ הפיקוס . מדרגות הכניסה
.ששימשה את האדריכל כמבט העמדה בפרספקטיבות הייצוגיות של המבנה, המבט הייחודית על הבניין
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:הקשרים סגנוניים

מדינה אדריכל ושנה מבנה

ב"ארה 1959, וונטורירוברט  וונטוריוואנהבית 

ב"ארה 2002, גרייבסמיכאל  מעונות סטודנטים מכללת מטל

חזית  . בית מגורים פרטי 
הבניין משקפת בו בזמן  

ציטוטים של מוסכמות  
,  סגנוניות אדריכליות והפרתן

כגון חלוקה סימטרית של  
סימטרית  -ובו בזמן א, החזית

גריעת אבן  , של הפתחים
וציון קשת  , הראשה

.גיאומטרית מסוגננת במרכז

הכניסה לבניין המעונות  
מודגשת על ידי הבלטת  

מפלס , מסת הכניסה בצורה
וחומר ממסת הבניין  

החזית מקרינה  . הכוללת
פשטות צורנית ומערך יחסים  
קלאסי בחלוקה הגיאומטרית  

.ובמפלסי המבנה
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:הקשרים סגנוניים

מדינה אדריכל ושנה מבנה

ישראל 1967, מאיר ניר כהן בן  (בית כנסת איחוד שיבת ציון 
)יפו-א"ת86יהודה 

חזית בית הכנסת אטומה  
קומפוזיציית  . באבן גסהובנוייה

סימטרית מודגשת  -החזית הא
על ידי הבלטת צד אחד של 

גם אם , החזית כמסה נבדלת
.בעלת חומר זהה
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בית שלום עליכם

בהיותו מראשית  . בעל פשטות וניקיון צורני) Po-Mo(מודרניסטי -עיצוב פוסט
הניכרים  , ילדייםכמעט , משקף המבנה צורניות ופרטים גלויים פשטניים, זרם זה

הן קישוטיים  , בנפחיות גיאומטרית פשוטה של תיבות נטולות עיטורים כלשהם
קונזוליבטון פריקסטכך למשל עבור גגון כניסה משמש פרט . והן פונקציונליים
המבצבץ מהקיר ללא כל גינונים קונסטרוקטיביים או פירוט  , דמוי מוצר מדף
קירות החוץ של המבנה מחופים משטחי אבן צמודים זה לזה  . למערך הנדסי
נפח המבנה הכללי מחופה פלטות אבן גדולות בעלות גוון  . כיחולללא מרווח או 

ונפח חלל הכניסה  , בהיר המונחות במשטחים ארוכים ואנכיים לכל גובה המבנה
אטימות המבנה בחזית  . המובלט מהחזית מחופה פלטות אבן כהות קטנות יותר

מדגישה את הקומפוזיציה הנפחית הפשוטה בחזיתות הצד קיימים חלונות חרך 
אשר  , בעלי מסגרת אבן דקיקה זהה לחיפוי הקיר, צרים וארוכים במקצב אחיד

מעצימה את תחושת השקע המנוקב שמייצרים  , מ ספורים"בהיותה מובלטת ס
מדרגות הכניסה בהיותן בעלות דרוג לשלושה כיוונים  . החלונות בקירות העבים

.מייצרות תחושת חגיגיות וזמינות ציבורית מכובדת

עיצוב

במימדיהן , חללי הפנים עשויים בנדיבות. אין לו חללי חוץ, המבנה מופנם כולו
.  והן בחומריות רצפת האבן ומעקות המדרגות המפורזלים, כולל גובהם, החללים

ומקנה  , אשר אינו אופייני בעיצוב פנים ישראלי, הפרזול מעובד בברזל מלא
פרט הפרזול מופיע גם בסבכות פרזל עיטוריות  . למבנה מכובדות ויוקרה זרה

במרכז מבואת הכניסה קיים חלל הנצחה נטול  . הקיימות בשתי הכניסות למבנה
.  ובו אזכור של הסופר המואר באור טבעי על ידי חלון גדול בגג המבנה, קירות

,  עשויה בפשטות רבה יותר, קומת המרתף המכילה אולם ומבואה המובילה אליו
.  החללים נדיבים באופן דומה לקומה העליונהמימדיגם אם 

חללים פנימיים  
וחיצוניים

.קורות ועמודים, בנייה סטנדרטית של תקרת בטון קונסטרוקציה וחומרי  
בנייה

ראו  (רכיב זה אינו מהווה תרומה משמעותית לחשיבות הבניין וערכי המורשת 
).ח"מידע עודות אדריכל אוריאל כהנא בפרק הנספחים שבסוף הדו

אדריכל

היכל  , אביב-בקרבת מוזיאון תל, המבנה נמצא באזור ציבורי מרכזי של העיר
שבהיותואלא , ועוד מבנים מושכי קהל, מרחב ויצו, בית אריאלה, המשפט

ובהיותו  , ממוקם על רחוב ברקוביץ המשמש דרך שירות אחורית למוסדות אלה
.חשיבותו בהיבט זה פחתה מעט, למגדל המוזיאון" ומנוכס"צמוד 

מיקום

תרבותי של ייעודו  -חשיבות הבניין נובעת בראש ובראשונה מההיבט החברתי
.ראו פירוט בהמשך. ושל תולדות הקמתו

ערך חברתי או  
היסטורי

לא מעט בשל האיכות הגבוהה של חומרי  , הבניין שמור ומתוחזק ברמה גבוהה
.  הבנייה

מצב פיסי

.הפרט היחיד שנהרס וראוי לשחזור הוא מדרגות הכניסה הראשית
כמו כן יש לציין את הפגיעה בעצמאותו החזותית של המבנה בשל הקרבה  

וחפיר הרמפה לחניון המגדל שעוטף את בית שלום  , היתרה למגדל המוזיאון
.עליכם מכל עבר ומנתק אותו מסביבתו

מפגעים
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הלימה ייחודית בין אופי המבנה ויצירתו הספרותית של שלום עליכם: ערך תרבותי חריג

עוד בחייו הוא היה נערץ ואהוד על . שלום עליכם נתפס כגדול הסופרים של ספרות היידיש
השתתפו במסע הלווייתו שנדד  1916-לאחר מותו ב. ב"קהל קוראים גדול וחסר תקדים באירופה ובארה

,  שלום עליכם היה מוערך ונערץ כסופר יידיש על ידי חיים נחמן ביאליק. איש200,000-ברחובות מנהטן כ
,  ואף חוששני, הגדול ביותר בקרבנו"בסקי הכתיר אותו כסופר 'והסופר והוגה הדעות מיכה יוסף ברדיצ

יידיש ניתן היה ללמוד רק משלום עליכם בשל שליטתו ואופן יצירתו בשפה  , בסקי'על פי ברדיצ". האחרון
שנה  75, 1991-ב". ורק ברשותו מצוי האוצר כולו, רק בידיו ניתן המפתח ללשון יידיש"שכן , ובתרבות זו
וסופרים עכשוויים  , כתבה לזכרו של שלום עליכםThe Jerusalem Reportהקדיש העיתון , לאחר מותו

כיוצר שביטא בכתיבתו  , ומרכזיים וביניהם אהרון אפלפלד ודוד גרוסמן התייחסו למרכזיותו בתרבות היידיש
.הוויה יהודית עשירה ומורכבת שאיננה קיימת עוד

דן מירון כי גדולתו  ' קבע חוקר הספרות פרופ" הצד האפל בצחוקו של שלום עליכם"בספרו 
כפי שאלה באו לידי  , אלא גם בשל חידושיו הספרותיים, של שלום עליכם נובעת לא רק מכישרונו הסיפורי

,  ועוד יותר מכך במנגנון הסיפורי הייחודי, מירון דן באופיין של הדמויות בסיפורי שלום עליכם. ביטוי ביצירותיו
".  ספרות מינורית"של גואטריוהפסיכואנליטיקאי פליקס דלזיל'זאותו מסווג תחת המונח שטבעו הפילוסוף 

ומירון ממשיך קו מחשבה זה ומשליח אותו גם על , המחישו מונח זה על ספריו של פרנץ קפקאוגואטרידלז
מזהה מירון  , הדנים במצב פרדוכסלי של זרות סופר הכותב בשפת אימווגואטרילדלזבדומה . שלום עליכם

שוליות וניכור של דמויות בתוך  , הדרה, בכתיבתו של שלום עליכם מערך סיפורי שלם הנתון במצב של זרות
געש סוחף של הדיבר או  "המתפרצים ב, זרות זו מתבטאת בשטף מילים של גיבוריו של שלום עליכם. עולמם

ומסריהם  , ומכילים אמירות אקראיות המבוטאות בחצי פה, "כביכול, המשוחררים מכל סדר, הכתב החופשיים
בליל המלל משלב חשיפה עצמית כמו גם גיבוב  . חשיבותם אינה נופלת מהמסר העיקרי שבפיהם, הסמויים
-המגולמת אף בשם העט שאימץ לעצמו הכותב עצמו , פרצופיות-וכל אלה נתונים באווירה של דו, שקרים

תבניות סיפוריו של שלום עליכם אינן מבוססות על . ברכה המשמשת לאדם זר המגיע מרחוק, שלום עליכם
ואינו מקדם את הדמויות או את הסיפור אלא , בלבדציקליואם קיים רצף הרי הוא , רצף של התפתחות

אולם הוא  ... ההגה הסיפורי מסובב נמרצות: "כפי שמתאר זאת מירון, בחזרה לנקודת הפתיחה שוב ושוב
".אינו נוסע לשום מקום

התאפיינה במהלכים נועזים רוויי תכלית  , 19-סוף המאה ה, תקופתו של שלום עליכם
אשר  , מצב זה בוודאי אפיין קהילות יהודיות והנהגתן. תרבותית חברתית ולאומית, טכנולוגית-מודרניסטית 

תחיית השפה העברית וכן  , ביניהם הציונות לסוגיה, שוניםאתוסיםתחת וריים'מאזהירואיםקידמו סדרי יום 
-וורנקולרי-אשר לא רק דבק בעולם יהודי, רדיקלי-בו בזמן פיתח שלום עליכם סגנון יצירה מינורי. הלאה

.  שבו וכשלו פעם אחר פעם, שהיו מודעים ואף נפגשו עם המודרניזם והעולם הרחב, אלא גיבוריו, פריפריאלי
בכך כיוון הסופר לא אל  ". בלתי תרבותית"בניגוד לסובבים אותו התעקש שלום עליכם ליצור בשפה עממית ו

יצירותיו של שלום עליכם נתנו ביטוי  . אלא הרחק קדימה מעבר לבני זמנו, הרעיונות העדכניים של תקופתו
הוא  . שהלך והסב את גורלו לעידן של מודרניזם וקדמה, לעוצמה שבעליבות והשוליות של העולם היהודי

הנוקבות דרך אל מתחת ליסודותיה של כל , חתרניות, לעבר אמירות אמביוולנטיות"השכיל לתעל את יצירתו 
שהן פרקי היסוד בספרות  , גם כיום מוחש כוחן המהמם של אמירות אלה. יומרה אידיאולוגית בת הזמן

שאף הוא כולו היה בבחינת  , שוליים ומודרים בתוך מערך לאומי, של דחוייםספרותם, המינורית היהודית
."שולי ומודר בתוך מערך רחב ממנו, דחוי

הנצחה ומרכז תרבות  –פונקציות פרוגרמתיות 2בית שלום עליכם הוקם מתוך רצון לגשר בין 
לאחר , למבנה שהוקם בסופו של דבר, זה שיצר אוריאל כהנא, קיים פער בין התכנון הראשוני). לימוד ועיון(

הבניין  , כלפי חוץ. גם אם תמים עם פרוגרמה זו, ישיר, התכנון המקורי התמודד באופן כן. פטירתו
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הלימה ייחודית בין אופי המבנה ויצירתו הספרותית של שלום עליכם: ערך תרבותי חריג

המוגבה על גבי במת מסד  , מסיביכמונוליטהמסה המרכזית תוכננה . מעין מאוזוליאום, צחה;הנשידר אתר 
סימטרית כלפי -החזית הא. חזות מרחפת) קומת הקרקע(אשר מקנה למסת המבנה הראשית , מוכהית
מסה  . מערבית-האדירו מבט זוויתי אל הבניין כלפי הפינה הדרום) כלפי מערב(יחד עם כניסת הצד , הרחוב

אך מיושרת בהקפדה אורתוגונלית עם  , מחופה אבן פראית, משנית בעלת נוכחות מיתית הובלטה מהחזית
העצימו את אופיו של המבנה כמאוזוליאום  , פנים3מדרגות הכניסה המדורגות כזיגורט בעל . מדוייקותפינות 

רמזו  , כגון פתחי אוורור מינוריים בבסיס מסת האבן בחזית, רמיזות קטנות למורכבות המבנה. עלייה לרגל
טרומית לקרוי הכניסה  -התקנת מצחיית יציקה. על שימושים נוספים למבנה ורמת מורכבות גבוהה יותר

על אף . ציינו את מקומות הכניסה האנושית למבנה הפיסולי) ומצחייה דומה בכניסת הצד במערב(לבניין 
בשל גובהה החריג של קומת הקרקע  , נעדר הבניין קנה מידה או יכולת לפרש את גודלו, הצנועיםמימדיו

מצד אחד חללי . פנים המבנה שיקף את ייעודו הכפול באופן עדין ומכבד. והיותה מוגבהת על גבי במת מסד
אשר תוכנן במקור עם , נטול קירות, ומצד שני חלל הנצחה קטן, תצוגה ועיון על יצירותיו ותולדותיו של הסופר

שתוכל לקלוט את ממתרי  , מתחת לרצפת חלל זה הייתה אדמה לא חפורה. פתח לא מקורה בגג המבנה
אשר היה  , חלל התצוגה וספריית העיון בקומת הקרקע הקיפו את חלל ההנצחה. החורף בפנים המבנה

לביטוי אסטטי  , עם כך, של המבנה זכתההפרוגרמטיותהפונקציות 2ההבחנה בין . ממורכז עם ציר הכניסה
קומת המרתף כללה חלל התכנסות עם במה לאירועים וחללי  . ולגמישות תפקודית בפנים המבנה, בחזית

.אכסון משניים

אך מורגשים הם , שינויים מינוריים2. המבנה שהוקם בפועל תאם ברובו את התכנון המקורי
.  וחפירת מרתף שלם בקומה התחתונה, חיפוי המסה המובלטת בחזית בלוחות שיש במקום אבן פראית

.  דרשה קירוי לחלל ההנצחה, המבנהתכסיתחפירת המרתף בשלמותו ויציקת תקרת בטון עבורו בכל 
לא ידוע  . כתוצאה משינוי זה זכה חלל ההנצחה לקירוי בעל שקיפות חלקית ורצפתו יצוקה כמו יתרת הקומה

אם פערים אלה בין התכנון במקור לבנייה בפועל נקבעו עוד על ידי האדריכל המקורי או ששונו לאחר מותו  
,  יפו-הוחלפו מדרגות הכניסה הראשיות למבנה לדרישת עיריית תל אביב, לימים. על ידי מחליפו בעת הבנייה

ומשקפות במידה רבה , המדרגות החלופיות שהוקמו פגמו בחזות הבניין. ח זה"כפי שהוזכר מוקדם יותר בדו
איכותו של הבניין המקורי והתאמתו לייעודו המקורי  . את מעמדה הנחות של היידיש בתרבות הישראלית

ניתן בקלות  . על אף השינויים המינוריים שנעשו בחוץ ובפנים המבנה עם השנים, שרירים וקיימים עד היום
.רבה להשיב את הבניין ותכני פעילותו למעמדם הראוי והייחודי

הערכה  
אדריכלית  

של  
המבנים
7 בית שלום עליכם) ג

הערכת חשיבות המבנה) 3

iii ( 349מגרש

.צילום הבניין זמן קצר לאחר הקמתו.מבט פרספקטיבי על פי תכנון מקורי
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.השטחבדרוםנוספיםוחלקיםבצפונוויצומרחבאתשמכילהמבנןאתסוקרזהמסמך

כיזהבמחקרנמצאומימלא,בוהקיימיםמהבניינים3-בשונותברמותנשמרובוהגלומיםהמורשתערכי

מוסדהםאלהמבנים.המקורילמצבביחסגםהמקומיתלמורשתמשמעותיערךבעליהיואלהבנייניםרק

שלהאדריכלימצבם.עליכםשלוםוביתויצושלהראשיהמשרדיםבניין,)ויצואבותביתכיום(והילדהאם

הואזהבהיבטביותרהחשובהבניין.העבודהבגוףשנסקרכפיזההאינו,לערכיהםביחס,אלהמבנים

.מורשתערכישלבהיבטביותרהרבהוההתדרדרותהשינוייםאתספגבפועלאשר,והילדהאםמוסד

בוהקיימיםשימושיםשינויעבורהןרביםמשאביםהשקעתמצריכהערכילמצבזהבנייןשלהשבה

שינוייםעבר,זאתלעומתויצושלהראשיהמשרדיםבית.הנדסי-אדריכלי-המבניבהיבטוהן,בפועל

היקףאתבמדוייקלעמודניתןלא,המבנההוקםפיהןעלמקוריותתכניותבהעדר.בלבדקליםקוסמטיים

לצפותישזהמסמךלאוראך,מקומיתמורשתשלבהיבטראוילמצבהבנייןלהשבתהנדרשותהעבודות

מאודהמזיקהוהשפעתוהקטניםמימדיואףעלאשר,עליכםשלוםבית,לבסוף.בלבדמינורייםלעדכונים

להדגישאבקש.תרבותיברובדוהןהאדריכליברובדהן,מובהקיםמורשתערכימכיל,המוזיאוןמגדלשל

מידהאמתבכלחורגאלא,המקומיתברמהמסתכםאינוהאמוריםהמבניםשלושתכלשלשחשיבותם

.הלאומיתלרמה

המתחםשלאורבנית-המרקמיתחשיבותו,הללובבנייניםהמגולמיםלערכיםבניגוד

אוהתפתחותו,לתכנונומשמעותיתמרחבית-ארגוניתמובהקותמצאלאל"הנהסקר.יותרמורכבת

אתישפרוהמבנןבפניםומעבריםמרחביםתיקוןשבומצבלשלולאין,זאתעםיחד.המתחםשלתפקודו

שלהבלחות.ומבקריולתושביונוספתאיכותיתירוקהריאהויספקו,העירשלזהבחלקהרגליתהתנועה

אתפינוהןאולם,המבנןשלההיסטוריהבמהלךקצריםלרגעיםהתקיימוהמבניםביןפתוחיםציבורשטחי

המתחםשלערכיואתולשפרלחזק,לייצרבהחלטניתן.ן"לנדלולבסוףאחריםציבורלצרכימקומם

התווךשטחימהוויםזהלנושארבהתרומה.ויעילייחודינופיפיתוחבאמצעותגםהשימוריבהיבט

במבניהתקיימופתוחיםתווךשטחי.מצרפימרחבילמערךלהצטרףהיכולים,בודדיםבנייניםהמקיפים

בקומתקולונדותמעבריבמקורהכילואלהבניינים.הראשיהמשרדיםובבנייןוהילדהאםבמוסד,ויצו

חידוש,הללוהמגרשיםבשניהקולונדותמעברישלמחודשתפתיחה.וחצרותבנייניםביןשחיברו,הקרקע

מרחבלהחזרתראשוניבסיסלשמשיכול,השונותהחצרותביןרציפותויצירתחניהמגרשיבמקוםהגינון

.באזוראיכותיתירוקהכריאהויצו

8סיכום
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מגדל  
המוזיאון

גן ילדים
מזרחי

בית שלום 
עליכם

ויצו  
משרדים 

גן ילדים  
מערבי

הבונים  
החופשים

מוסד האם  
והילד

שנה

תחילת בנייה 1949

תחילת  
בנייה

1958

הוצאת היתר  
בנייה

1964

בניית בניין  
קומות6בן 

השלמת בנייה  
'בקומה ג

1965

תחילת בנייה  
פ היתר"ע

1967

תוספת אולם  
למבנה

1968

בניית מחסן 
טרומי

1969

הוספת  
מבנה

1972

בניית בניין 1974

בניית מקלט 1977

הסבת מעון  
עולים לבית  

אבות

1982

הוספת
מקלט

הוספת מקלט 1983

שינויי מבנה 
עבור בית אבות

1985

שינויי מבנה 
עבור בית אבות

1986

2תוספת 
קומות מעל 

ומדרגות

שינויי מבנה 
עבור בית אבות

1993

שינויי מבנה 
עבור בית אבות

1994

תוספת קומה  1995

תחילת  
בנייה

2001

הריסת  
מבנה

2007

גמר בנייה בניית מעלית 2010

i ( שנת הקמת המבנים ושינויים
9נספחיםמשמעותיים במבנה



האםמוסדאתתכנןאנקשטייןבנימיןאדריכל

,שניםבאותן.)'בובלוק'אבלוק(1947-49בשניםוהילד

כהןלוטההאדריכליתתכננה,המגרששלהמערביבחלקו

.מעולםמומשלאשזהאלא,עוליםלשיכוןנוסףעצמאיהמבנ

',בברנוביץ1903בשנתנולדאנקשטיין

-ב.בבצלאלאחתשנהולמדי"לאעלה1920-ב.שברוסיה

החל1924-וב',מגידוביץ.יהקבלןעםבנייןכפועלעבד1923

1928-ב.פסובסקי-ברליןאדריכליםבמשרדכשרטטלעבוד

במקביל.שבבלגיה,בגנטאדריכלותללמודאנקשטייןנסע

ברונפאואדריכלשלבמשרדו,כשנתיים,עבדהוא,ללימודיו

,כשותף,אנקשטייןחבר1932-בארצהבשובו.בבריסל

סניףפתחיותרמאוחרושנה,בירושליםרוביןמאירלאדריכל

פתחואנקשטיין,שרדהלאזושותפות.אביב-בתלמשותף

מלחמתשנותבמהלך.ברוןזלמןמהנדסעםחדשהשותפות

כאדריכלוהתפרנס,משרדואתאנקשטייןסגר,2-ההעולם

.הבריטיהמנדטממשלתתחת,ציבוריותלעבודותבמשרד

אתשובופתחאביב-לתלחזרהוא,1945-ב,המלחמהבתום

,סמוק:מתוך(.1949בשנתנפטראנקשטיין.הפרטימשרדו

)החולמןבתים,1994,ניצה
:מבניםרשימת

.212דיזנגוף,40ט'מלצ,א"תארלוזורובברחובהמעבירמוסך-1933

.4ישראלנצח,14אליוט'ורג'ג,49פרישמן,201דיזנגוף,18דיזנגוף,212-14יהודהבן–1934

.'אדגניהבקיבוץגורדוןבית'מוז,32זמנהוף,12ישראליס,16ישראליס,38-40פרוג–1935

.א"בתהנמלפועלישכונת,)ל"קקבית(1שפיראצבי,16כרמיה–1937

.13תקווה-פתח,6מגידו–1947

.והילדהאםמוסד–1949

.טרומפלדורקברותביתשיקום,א"בתוהפסלהציירבית,ם"ביישורוןכ"ביה–תחרויות

ii (אדריכלים ומהנדסים, מתכננים
שכון עולים: מוסד האם והילד) א

9נספחים



מוסדשלהסבתואתתכנןץ"כקלמןאדריכל

המזרחיהילדיםגן.1982-94בשניםאבותלביתוהילדהאם

.מזוראדםאדריכלעםבמשותף1974-בידועלתוכנן

סייםהוא.אביב-בתל1937בשנתנולדץ"כ

לימדואף,בטכניוןעריםותכנוןבאדריכלותושניראשוןתואר

אריהבמשרדץ"כהחלכאדריכלהראשונותשנותיו.במוסד

מקצועיתקריירהבמהלך.זולוטובנחוםבמשרדכךואחרשרון

,עירוניתכנון:תחומיםבמגווןפרויקטיםמאותץ"כתכנן,ענפה

מבניםושימור,משרדיםבנייני,מגוריםבתי,ציבורמבני

יחדויצועבורילדיםגני13ץ"כתכנן77-ל1967בין.ואתרים

ץ"כפעל,כמתכנןלעבודתובמקביל.מזוראדםאדריכלעם

,א"תבמחוזהאדריכליםאיגודר"יובהם,ציבורייםבתפקידים

במועצהוחבר,א"תעירייתשלהארכיטקטוניתהוועדהחבר

המושבהלשימורהמאבקמוביליביןהיהץ"כ.יפהי"לא

באותכךעלוזכהאביב-בתלהקרייהבדרוםשרונההטמפלרית

פטירתועדיחדהמשרדאתהובילווהשניים,למשרדירוןבנוהצטרף1993בשנת.העירוניהעיצוב

.2014בשנתץ"כשל

עירוניתחשיבותבעלותעירוניושימורבינוי,עיצובתכניותמספרערךץ"כקלמן

אתערךיותרומאוחר,יפו-אביבבתלהקרייהדרוםלמתחםתכנוןבתחרותץ"כזכה1982-ב.יתרה

ץ"כתכנן1990-ב.במגדליםרוויהבנייהלצדהטמפלריםבתישימורכללהזותכנית.לאתרע"התב

עיצוביתבשפהשימושתוךמקורהמעבריצרהזותכנית.ביפוירושליםשדרותשלראשיתןאת

תכניתערךהוא1996-ב.חזרתייםוקמרונותקשתותשלמזרחיתמצורניותהשראהששאבה

הציבוריוהמרחבהיישובשלההיסטוריהבינויאתשהקיפה,פינהבראשהראשוניםמושבתלשימור

לשיקוםמתכניתכחלק,טבריההעירבמרכזמסחרימדרחובץ"כתכנן2004-ב.הבנייניםבין

ראויביניהם.היישובמתולדותומרקמיםמבניםשימורץ"כביצעכןכמו.במקוםעירוניתוהחייאה

.פינהבראשהכנסתובית,לחםבביתרחלקבר,המעלהביסודדוברוביןחוותאתלציין

ץ"כקלמןאדריכליםמשרדבאתרלמצואניתןץ"כקלמןשלמלאהופרסומיםתחרויות,מבניםרשימת

/https://katz-arch.com/about/kalman-katz:ץ"כירון

מוסד האם 
והילד

וגן ילדים  
מזרחי

ii (אדריכלים ומהנדסים, מתכננים
מוסד האם והילד וגן ילדים מזרחי) ב

9נספחים
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בנייןאתתכנן)גיל,ביקסון,נדלר,נדלרלימים(ביקסוןנדלר,נדלראדריכליםמשרד

.1965-בויצושלהראשיהמשרדים

ישראללארץעלה1941בשנת.שבבולגריהבסופיה1921בשנתנולדנדלרמיכאל

במהלך.ישראלבארץ1923-בנולדה)קניבסקינעוריםשם(שולמית.בטכניוןאדריכלותלימודיוהחל

מיכאל–לעתידבעלהאתפגשה,רכטרזאבהאדריכלתחתהשארבין,בטכניוןאדריכלותלימודי

,ביקסוןשמואל.יפו-אביבבתלמשותףמשרדהשנייםפתחו1945בשנתלימודיהםסיוםעם.נדלר

ביקסוןהצטרף,בטכניוןאדריכלותלימודיבתום.1926-בבירושליםנולד,במשרדהשלישיהשותף

חבר,גילמשה,רביעישותף.ביקסון,נדלר,נדלרנקרא1958שמשנת,ושולמיתמיכאלשללמשרד

תלאותלאחר,1944בשנתלישראלהוריועם11בגילעלה,רומניהיליד,גיל.1966בשנתלמשרד

לאחר.1964-בבהצטיינותבטכניוןאדריכלותלימודיסייםהוא.2-ההעולםמלחמתבמהלךקשות

.במשרדשותףלהיותקודם1970-וב,ביקסון,נדלר,נדלרלמשרדהצטרף,יערבמשרדשנתיים

הפרויקטיםכמות.לאדריכליםשפעשנותהיוהצעירהישראלבמדינת50-השנות

פרויקטיםלתכנןזכהוהמשרד,תקדיםחסריהיומגוריםובניינישכונותהקמתגםכמו,המוסדיים

פרוייקטים120-לכתכניותהמשרדערךפעילותושנות60-מלמעלהבמשך.הארץבכלרבים

מבני,מגוריםפרוייקטי,וקהילהתרבותמבני,ספריות,חינוךמבניכללואלה.אדריכלותותחרויות

אדריכלותשלמופתיצירותביניהם,שתכנןבנייניםעלפרסיםבמספרזכההמשרד.ומשרדיםציבור

בקליאוחינוךמרכז,גוריוןבןבאוניברסיטתארןספריית,שבעבארעירייתבנייןכגון,ישראלית

;.ועוד,אביב-תלבאוניברסיטתסוראסקיספריית,רםבגבעתהלאומיהספריםבית,בחיפה

:  מימין לשמאל

,  נדלרמיכאל 

,  ביקסוןשמואל 

נדלרשולמית 

.ומשה גיל

ii (אדריכלים ומהנדסים, מתכננים
ויצו משרדים ראשי) ג

9נספחים



מידעאין–שנינחוםאדריכל

ii (אדריכלים ומהנדסים, מתכננים
שכון עולים: מוסד האם והילד) ד

9נספחים



דאג,כישוריםרבאמןבהיותו

אתואףבנייניופרטיבתכנוןכהנא

שלההיכרמסימניאחד.תכולתם

עבודתהואעליכםשלוםבית

.והמסוגננתהאיכותיתהפרזול

לשלבכהנאנטה,ומאיירכצייר

,באדריכלותאלהכישוריואת

דקו-ארברוחמסוגנןופרזול

שעשההפניםבעיצובגםהופיע

כהנאשולמיתגלריהעבור

.119רוטשילדבשדרות

שלוםביתאתתכנןכהנאאוריאלאדריכל

התעכבה,הבנייהבמהלךנפטרוהואמאחר.1963-בעליכם

,עזורוידיעל1967-בהושלמההבנייהומלאכת,פתיחתו

.לויאברהםאדריכל

.שבאוקראינהבקייב1903בשנתנולדכהנא

-לארץיותרמאוחרושנתיים,לפולניההמשפחהעברה1921-ב

כהנאנסע1925-ב.באיורעסקהואשניםבאותן.ישראל

וסייםבפראגבלימודיוהמשיךאך,אדריכלותללימודילרומא

כהנאהשתקע,30-השנותבאמצע.1933-בבלונדון

1940-ב.1938עדמנדלסוןאריךשלבמשרדועבד,בירושלים

מספרותכנןציבוריותלעבודותבמחלקהלמהנדסהתמנה

בצבאכמהנדסשירתיותרמאוחרושנתיים,משטרהתחנות

.ד.יהסופרשלביתו,ברקוביץלתמרהנשויהיהכהנא.הבריטי

,עליכםשלוםשלונכדתו,עליכםשלוםביתומייסד,ברקוביץ

כהנאאוריאל.שתכנןהאחרוןהמבנההיהעליכםשלוםובית

ביניהם,אביב-בתלבנייניםמספרתכנןכהנא.1965-בנפטר

מגוריםבניין,הירקוןברחובפילץאברהםהיזםשלפילץבית

.עליכםשלוםביתוכמובן,ובלפורהעםאחדהרחובותבפינת

119רוטשילדשדרות

ii (אדריכלים ומהנדסים, מתכננים
בית שלום עליכם) ה

9נספחים



צביקהאדריכל

המוזיאוןמגדלאתתכנןגבאי

.2012-ו2002השניםביןשנבנה

נולדגבאיצביקה

לימודיוסיים___,בשנת

.1974-בבטכניוןאדריכלות

במשרדגבאיעבדלימודיובמהלך

עודהתמחהמכןולאחראיתןדן

.ושברכה.יבמשרדכשנתיים

עומד1974שנתמאז.חכים

משרדבראשגבאיצביקה

.עצמאיעריםותכנוןאדריכלות

הבינלאומיתבעמותהחברגבאי

Council of Tall Buildings and

Urban Habita,לקדםשמטרתה

גבאי.בעריםלגובהובנייהציפוף

הידועותעבודותיו.ואנגולהפולין,רומניה,בישראלעירוניבתכנוןועסקבישראלרביםבנייניםתכנן

מרכז,צדקנווהמגדל,)לאישהעיתוןמערכתלשעבר(א"תשאנןבנווהגרפוליטביתאתכוללות

.ועוד,כדוריס"ביהספורט

מתנגדגבאיצביקהכילצייןראוי,וסביבתוויצומרחבעלהמוזיאוןמגדלשלהרבההשפעתולאור

שלברשימותיוראיוןראו(כפייתיתקולוניאליסטיתפעולהבהורואהאדריכלישימורשללמדיניות

.)אחוריחלון–יעקובסוןמיכאל

ii (אדריכלים ומהנדסים, מתכננים
מגדל המוזיאון) ו

9נספחים



:WIZO(ויצו Women’s International Zionist Organization(1920בשנתנוסדה

,הארגוןמייסדות.לשוויוןהנשילמאבקובמקבילציונית-היהודיתהפעילותהתעצמותרקעעלבבריטניה

למטרהלעצמןשמו,זיורבקההארגוןונשיאתאירוולהנרייטה,גודמןרומנה,אדראדית,וייצמןורה

אתלשפרהארגוןנועדבחזונן.ישראלבארץוילדיםנשיםשלצרכיהםאתשיספק,נשיציונימוסדלהקים

.לנערותהכשרהומוסדותוחברהרווחהשירותיייסודבאמצעותישראלבארץיהודיםשלהמחייהתנאי

.ויצונשותשלישראלי-הארץהסניףהוקם1927בשנת

1949בשנת.המאסיביתהעלייהבקליטתויצוסייעההמדינהשלהראשונותבשנותיה

לצד.הצעירהלמדינההארגוןלמחויבותכאות,אביב-לתלמלונדוןהראשייםמשרדיהאתויצוהעתיקה

ומשפחותחייליםמשפחותבקרברבותלפעולויצוהחלה,הארגוןשלהמסורתייםהפעילותתחומי

לייעוץשירותיהאתויצוהרחיבה50-המשנותהחל.יהודית-לאואוכלוסייהקשישיםאוכלוסיית,שכולות

.ועבודהמשפחה,גירושין,נישואיןזכויותבנושאימיקצועיידעהארגוןתרםזהבהקשר.לנשיםמשפטי

התנועהשלעולמיתממגמהכחלק,האישהמעמדלקידוםמאבקהאתויצוהעצימה,70-המשנותהחל

.הפמינסטית

מעמדוקידוםרווחה,חינוך,חברהתחומישלרחבבמגווןויצופעילה90-השנותמאז

רחביבכלמפעילהויצו.הלאומיםמחברוהעלייההאתיופיתהעלייהבקליטתסייעההתנועה.האישה

מועדוניות,עזרשיעורימסגרות,מועדוניות,יוםמעונותכגון,וקהילהמשפחה,לילדיםמסגרותהארץ

בתכניותפעילהויצו.ופנימיותנוערכפרי,ספרבתי9ויצומפעילהכיום.ועוד,הרךלגילמרכזים,טיפוליות

מועדוניםכגון,לנערותרווחהתכניות,נוערבניבקרבעסקיתיזמותופיתוחאלימותמניעתכגון,חינוך

מרכזי,משפטיייעוץ,מקלטיםכגון,נשיםושירותי,ל"לצההכנהוקורס,חמיםבתים,טיפוליים-חברתיים

פעילותהכללאתויצומנהלת1965מאז.ועוד,נשיםלמעןחקיקהקידום,במשפחהאלימותמניעת

.ח"בדוכאןשנסקרמהמבנה

:מקורות

http://www.wizo.org.il/

https://he.wikipedia.org/wiki/

,  מוסד האם והילד
,  גן ילדים מערבי
גן ילדים מזרחי  

ומשרדים ראשיים  
ויצו

iii (  תולדות הארגונים הפעילים
הפרוייקטויזמי 

ארגון נשים ציוני בינלאומי–ויצו ) א
9נספחים

http://www.wizo.org.il/
https://he.wikipedia.org/wiki/


הלשכה הגדולה של בונים חופשים

קונספירציהתיאוריותבעולםרווחו,העולמיתופריסתוהמסדרשלהסמויהפעילותובשל.בגלוילפעול

.בימינוגםנפוציםלהיותממשיכיםאשר,לארגוןוהתנגדות

לקדםנדרשיםהארגוןחברי.ואמתעזרה,אחיםכאהבתמוצהריםהארגוןשלהיסודערכי

אנשיםנמניםובהווהבעברהארגוןחבריבין.הואבאשרהזולתלמעןוהוןזמן,ידעולתרוםערכיואת

תרבותאנשי,חברתיותמחאותמובילי,מדינותמנהיגיביניהם,ועיסוקיםמקצועותממגווןשםיידועי

שעותהגבלת,ומדינהדתהפרדתכגון,רביםחברתיים-משפטייםבמאבקיםתמךהארגון.ועודואמנות

מתןשלמסורתומקיימיםשוניםחברתייםבמיזמיםמעורביםהארגוןחברי.'וכדחובהלימודחוק,עבודה

.נזקקותואוכלוסיותבריאות,חינוךלמטרותבסתר

המכונהארציתלשכהתחתכולןהמאוגדות,מקומיותלשכותביןנחלקתהמסדרפעילות

ועשייהידעלחלוקנהוגבהם,טקסייםמפגשיםבמסגרתחבריואתמכנסהמסדר."הגדולההלשכה"

הידועהתקשורתובשפת,בסמליםשימוש,טקסייםבמנהגיםכרוכיםהמסדרממנהגיחלק.קהילתית

תחתבאנגליההראשונההמאוחדתהלשכההוקמה1717בשנת."אחים"המכוניםהמסדרחבריבקרב

נוספותרבותולמדינותב"ארה,גרמניה,לצרפתהארגוןנפוץומשם,"אנגליהשלהגדולההלשכה"השם

.בעולם

אוגדו1953-ב.1933בשנת"בישראלהגדולההלאומיתהלשכה"הוקמהישראלבארץ

בוניםשלישראללמדינתהגדולההלשכה"תחתבארץפעילותשהיוהחופשיםהבוניםלשכותכל

1958-בהוקמוומשרדיההישראליתהאגודהשלהמרכזיההתכנסותהיכל."ומקובליםקדמוניםחופשים

ממשכנהלנדודהלשכהנאלצה,שנים49בתחכירהתקופתבתום.ברקוביץ.ד.ייקראשלימיםברחוב

.שרונהבמתחםהלשכהפועלתכיום.נהרסוהבניין

18-הבמאהפעילותוהארגוןהחלהחופשיםהבוניםארגוןשלהרשמיהאתרפיעל

של,ליברלים-אונברסלים-הומניםוערכיםעקרונותעלמושתתהארגון.באנגליה

,חזקפוליטימעמדלכנסייההיהבהןבמקומות.אדםוזכויותאחווה,שוויון,חופש

המסדרנוהגופתוחותמודרניותבחברותאולם,בסתרלהתכנסחופשיםבוניםנהגו

:מקורות

https://www.youtube.com/watch?v=l7KrhQfCAeE  ,

.  2014, "הקשר הישראלי"תכנית כתבות תחקיר 

https://freemasonry.org.il/ ,האתר הרשמי

https://www.britannica.com/topic/order-of-

Freemasons

iii (  תולדות הארגונים הפעילים
הפרוייקטויזמי 

הבונים החופשים) ב
9נספחים

https://www.youtube.com/watch?v=l7KrhQfCAeE
https://freemasonry.org.il/
https://www.britannica.com/topic/order-of-Freemasons


בית שלום עליכם

ובה,כעשורעליכםשלוםשפעלהיכן,ב"בארהולאאביב-בתלהמבנהאתלהקיםהאמריקאיהוועדחברי

.1916בשנתפטירתועםנקבר

היהעתידהמרכזעבורו.אביב-בתלהתרבותביתלהקמתרבהחשיבותייחס'ברקוביץ

מימון.עצמושלווכתביוחתנוספריבתרומתזאתהתנהוהוא,יידישרקולאעבריתלספרותביתלשמש

הארגוןשלונציגים,הפארבאנד,וקנדהב"ארהשלהיהודיםהפועליםארגוןבאמצעותנאסףלפרוייקט

לגייס'ברקוביץקיווהנוספותתמיכות.1964לאפריל27-בשהתקיים,הפינהאבןהנחתטקסבעתנכחו

.בתחזוקהכספיוסיועהחכירהבדמיהקלותבצורתיפו-אביבתלמעיריית

חלק.שוניםלקהליםמגוונתפעילותומקייםיידישלתרבותכמרכזהמוסדמשמשכיום

ותרבותהשכלה,חינוךמוסדותעםפעולהשיתוףתוךוחלקהעצמובבנייןמתקיימתהמוסדמפעילות

יהדותשלוהיסטוריהולתרבות,יידיששפהללימודשנתייםקורסיםמעבירהמרכז.ובארץבעיראחרים

משמשבמקוםהאולם.זולתרבותהקשוריםספריםומפרסםעת-כתבהמרכזמוציאבנוסף.אירופהמזרח

אתהמרכזמשמרכןכמו.קאמרייםומופעיםכנסים,הרצאות,השקה,עיוןערביכגון,תרבותלאירועי

.'ברקוביץ.ד.יוכתביעליכםשלוםארכיון

,עליכםשלוםהיידישסופרשלחתנויזם20-ההמאהשלהשישיםשנותבראשית

לשם.אביב-בתלעליכםשלוםשללזכרותרבותמרכזהקמת',ברקוביץדביצחק

לפרוייקטמימוןשיגייס,ציבוריועד,עצמובזכותידועסופרשהיה,ברקוביץייסדכך

אתלשכנעהצליחעליכםשלוםביתלמעןהוועדראשבהיותו.ב"ארהיהדותבקרב

:מקורות

יפו-ארכיון היסטורי עיריית תל אביב, מסמכים היסטוריים-בית שלום עליכם 

https://bethshalomaleichem.co.il/

https://he.wikipedia.org/wiki

חברה למען בית שלום עליכם) ג
9נספחים

iii (  תולדות הארגונים הפעילים
הפרוייקטויזמי 

https://bethshalomaleichem.co.il/
https://he.wikipedia.org/wiki


מגדל המוזיאון

.מ"בעישראלמליבווחברתמ"בעלביטוחהמגןחברתעםבשותפותהמגדלאתהקימה"מגדל"

.המגדלשלהיחידהבעליםהינהמ"בעלביטוחמגדלחברתכיום

החזקותמגדל"שלבתחברתהינה")מגדל"בקיצור(מ"בעלביטוחמגדלחברת

הפועלותחברותמספרשלבעליםוהיאערךלניירותבבורסהנסחרתהחברה."ופיננסיםביטוח

וקרנותהחייםמביטוחיכשלישמנהלתמגדלחברת.הפיננסייםוהשירותיםהביטוחבתחום

יהודיםעסקיםאנשימשפחותידיעל1934-בנוסדההחברה.בישראלהחדשותהפנסייה

אשר,ביאליקנחמןחייםהמשוררידיעללהניתןשמה,הרשמיהחברהאתרפיעל.מאלכסנדריה

.ללקוחותיהמקנהשהחברהוהביטחוןהחוסןאתלבטאביקש

כחמישיתמגדלחברתאתדירג2018במאיכלכליסטבעיתוןשהתפרסמהכתבה

,בישראלעובדיםשלהפנסיההפרשותשלהגידוללאור.בישראלן"הנדלחברותביןבגודלה

מחברותלהבדיל.לעמיתיהןתשואהלייצרבמטרהן"בנדלהשקעתןאתהביטוחחברותהגבירו

הייתההכתבהפרסוםובעת,במזומןן"בנדלומשקיעהרוכשתמגדל,בישראלאחרותן"נדל

נמניםנכסיהבין.המדינהרחביבכלמסחרייםומרכזיםמשרדיםנכסי54-במושקעתהחברה

-בתל1רוטשילדמגדל,בנתניהסלקוםבית,בחיפהסנטרהסיטימגדל,אביב-בתלאלוןמגדלי

.ועוד,אביב

מ"בעלביטוחמגדלחברתבבעלותקרקעעלהוקםהמוזיאוןמגדל

אתרכשההביטוחחברת.החברהשלן"נדלהשקעותענףבאמצעות

מיזםהקמתעבור,דולרמיליון50תמורתציבוריתבבעלותשהייתה,הקרקע

-תלשלהמשפטבתילמשכןהשטחיועדבמקור.משרדיםמגדלשלעסקי

.בוטלהזותכניתאולם,אביב

:מקורות

."ופיננסיםביטוחאחזקותמגדל"ערך,וויקיפדיהאתר-

.31/05/2018,בכלכליסטפרויקנדאורןשלכתבה-

הרשמיהאתר–מגדל-

מ"מ וחברת המגן לביטוח בע"חברת מגדל לביטוח בע) ד
9נספחים

iii (  תולדות הארגונים הפעילים
הפרוייקטויזמי 



iv (פרטי בניין מקוריים
9נספחים שכון עולים: מוסד האם והילד) א

'אקומה

A2

D
C2

קרקעקומת

A1

B

C1



iv (פרטי בניין מקוריים
9נספחיםשכון עולים: מוסד האם והילד) א

מדרגות ראשיות בניין צפוני: A1פרט 



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים

שכון עולים: מוסד האם והילד) א
מדרגות ראשיות בניין צפוני: 2Aפרט 



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים

שכון עולים: מוסד האם והילד) א
מעבר עמודים מחבר בין בניין צפוני ודרומי: Bפרט 



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים

שכון עולים: מוסד האם והילד) א
מדרגות בניין דרומי: Cפרט 

C1 C2



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים

שכון עולים: מוסד האם והילד) א
חלון חזית צפונית בבניין דרומי: Dפרט 



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים
ויצו משרדים ראשי) ב

A3 A2

A1

קומת קרקע



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים

שכון עולים: מוסד האם והילד) א

A1

כניסה ראשית לבניין

A2

מדרגות לקומת ביניים

A3

מדרגות לקומת ביניים

קומת קרקע



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים
ויצו משרדים ראשי) ב

B1

B5

B4

קומת ביניים

B6
B3

B2



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים

שכון עולים: מוסד האם והילד) א

B1

מבת לעבר : קומת ביניים

כניסה ראשית

B2

אולם כנסים עם תקרה 

גיאומטרית

B3

אולם כנסים עם תקרה גיאומטרית

קומת ביניים



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים

שכון עולים: מוסד האם והילד) א

B5 :יציאה למרפסת חזית ראשית צפונית

B4 :יציאה למרפסת חזית ראשית צפונית

קומת ביניים

B6 :מרפסת חזית ראשית צפונית



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים
ויצו משרדים ראשי) ב

C2 C1

'קומה א



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים
ויצו משרדים ראשי) ב

'קומה א

C2 :פרט חלון אלומיניום כלפי פטיו פנימי פתוחC1 : קבועחלון+דלת–פרט מפתן טיפוסי



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים
ויצו משרדים ראשי) ב

D2
D3

'קומה ב

D4

D5

D1

D6



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים
ויצו משרדים ראשי) ב

'קומה א

1D
שמא

ל

3D
ימי

ן

2D
למטה

3D : 2קבועחלון+דלת–פרט מפתן טיפוסיD :  מבט אל מדרגות ראשיות וסגירת פטיו

טיפוסית

D1 : פרטי אלומיניום–סגירת פטיו טיפוסית



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים
ויצו משרדים ראשי) ב

'קומה א

4D
למטה

6D
ימי

ן

5D
שמא

ל

6D : 5קבועחלון+דלת–פרט מפתן טיפוסיD : פרטי אלומיניום–סגירת פטיו טיפוסית

4D : פרטי אלומיניום–סגירת פטיו טיפוסית



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים

בית שלום עליכם) ג

A7

קומה עליונה

A4

A5, 

A6

A1, A2, A3

A8

A9

A10

A11, A12

A13

B1, B2

B3

B4B6

B5

B8

B7



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים
ויצו משרדים ראשי) ב

A1

A3

A2

כניסה ראשית דרומית: קומת כניסה



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים
ויצו משרדים ראשי) ב

A4

A6 A5

A7

כניסה משנית מערבית: קומת כניסה



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים
ויצו משרדים ראשי) ב

A8

A11

A12

A9

A10 A13

חיפוי קירות חוץ



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים
ויצו משרדים ראשי) ב

B3
שמא

ל

B1
למטה

B2
ימין

פטיו: קומת כניסה



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים
ויצו משרדים ראשי) ב

B6

B4B5

חיפוי קירות ודלתות פנים: קומת כניסה



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים

בית שלום עליכם) ג

C4

קומה תחתונה

C5, C6

C1

C2

C3



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים
ויצו משרדים ראשי) ב

8B

2C1C

מדרגות ומעקה בין קומת כניסה וקומה תחתונה

7B



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים
ויצו משרדים ראשי) ב

3C4C

מדרגות ומעקה בין קומת כניסה וקומה תחתונה



9נספחים
iv (פרטי בניין מקוריים
ויצו משרדים ראשי) ב

4C

מדרגות ומעקה בין קומת כניסה וקומה תחתונה

5C

6C
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