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 הקדמה

אביב בכדי לשפוך אור לגלות  -סקר תעוד זה הוכן עבור צוות מזרח באגף התכנון של עיריית תל

ולרכז אינפורמציה ראשונית על מבנה קבר השייח במרכזו של כפר שלם בהצטלבות הרחובות  

בכוונת העיריה לשקם את המבנה ולהשמיש אותו לשימושים . ו"אונטרמן איסר יהודה ורחוב ל

וכנראה   1948המבנה ממוקם במרכז מה שהיה הכפר הערבי סלמה אשר ננטש בשנת .ציבוריים

 2580כיום המבנה מוגדר כמבנה לשימור בתכנית . היווה מוקד בעל חשיבות גדולה במקום

והתרכז מסביב למבנה  , סלמה היה כפר ערבי ששכן לצד הדרך הקדומה שחיברה בין יפו לבין לוד

מבנה הקבר   .שעל פי המסורת היה בן לוויתו של מוחמד, קבר קדום שיוחס לסלמה אבו האשם

שעל שמו , סלמה הוא גם הכפר היחיד במרחב העיר תל אביב. והוא נטוש ומוזנח, קיים עד היום

וכיום מנסה הממסד לעברת את שמו  , אותו רחוב קישר בעבר בין הכפר לבין יפו. קרוי רחוב עדיין

 ".רחוב שלמה"לשם 

בשל העדר מבנה נוסף  . נקודת מפגש דתית לתפילה והתכנסות, כנראה שהמבנה שימש כמסגד 

שיכל לשמש לפונקציה זאת בקרבת מקום וכן בשל מיקומו במרכז הכפר והמסקנה המתבקשת  

 שכנראה והכפר התפתח מסביבו

בתקופה המנדטורית הוסף לבניין מבנה נוסף בעל שלד בטון אשר ממוקם בין מבנה הקבר  

לא ברור מה היה שימושו המדויק וכנראה הוא היווה  , למבנה נוסף קדום יותר הנמצא במתחם

 שבשנה זאת   2000המבנה היה פעיל עד שנת  ,חלק מהמתחם

ניתן לראות כי המבנה המקורי בעל שתי כיפות לא זהות נמצא במצב מוזנח ואומנם לא מוכרז  

למבנה  .פ הערכת משה מימון הוא מהווה מבנה מסוכן ודורש טיפול בהתאם"כמבנה מסוכן אך ע

 .  צמוד דייר פולש ולו אורוות סוסים

 .המבנה מוכרז כמבנה לשימור ובכוונת העירייה להשמישו כמבנה ציבור 

 אני מלא תקווה כי סקר זה יוביל לתעוד מלא של מבנה זה וישמש ככלי לשיקומו של המקום

 

  

 חצר פנימית מוגבהת

 מבנה מנדטורי

חלק ממבנה קבר 
 שייח מקורי

 חלק ממבנה קבר שייח מקורי
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 ניתן להניח שהעלויות יהיו כדלהמן2013על פי הערכה מקצועית שנתנה בפברואר  

 ח"ש 1,000,00כ "ח סה"ש 20000ר לפי עלות מוערכת של "מ 50-מבנה קבר השיך בשטח של כ

כ  "ר סה"ח למ"ש 7000ר לפי עלות של "מ 250-מבנה אמצעי עם שלד בטון בשטח של כ

1,500,00 ₪ 

כ  "ר סה"למ 10,000ר לפי עלות של"מ 100-מבנה אבן עם קמרונות צולבים בשטח של כ

1,000,000 

 .לא כולל עבודה על גדרות ופיתוח

 .ח למבנים"ש 3,500,000 -כ עלות כ"סה

 אני מלא תקווה כי סקר זה יוביל לתעוד מלא של מבנה זה וישמש ככלי לשיקומו של המקום

 כוללת עלות ר"עלות למ גודל המבנה חלק

 ח"ש1,000,000 ח"ש20000 ר"מ 50-כ קבר שייח

 ח"ש 1,500,00 ח"ש 7000 ר"מ250-כ בטון מבנה אמצעי שלד

מבנה אבן עם קמרונות  
 צולבים

 ח"ש 1,000,000 ח"ש 10,000 ר"מ 100-כ

 ח"ש 3,500,000   כ עלות לכל המבנים"סה

 חצר

 מבנה מנדטורי

 חצר מוגבהת

 קבר שייח

 מבנה אבן קמרונות צולבים

 מבנה מנדטורי שלד בטון

 חצר לא מקורה

 חצר מוגבהת
 לא מקורה 
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 הקדמה 1.1

העברת  )פי חוק רשות הפיתוח -גוף שלתי שהוקם על –" רשות הפיתוח"
 .1950-י"תש( נכסים

 
הרשות יועדה לנהל את האדות שהופקדו בידיי האפוטרופוס לנכסי  

פ חוק רכישת  "ואת הקרקעות שהופקעו ע, נפקדים לאחר לחת העצאות
 .  1953ג "י/תש( אישור פעילות ופיצויים)הקרקעין 

י  "ע 1948הושג נכסי נפקדים תייחס לנכסים אשר ננטשו בהלך לחת 
 .  י הנדטורית"א –ערבים תושבי 

 6149: גוש
 108: חלקה 
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 צילום המבנה 1.2

7 

קיר חיצוני  .1
 צפוני

 קיר חיצוני דרומי.2

 מבנה פנימי. 3

1 

2 

3 
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 מפה עדכנית 1.3

 .יפו-מתוך אתר עיריית תל אביב, 2011מפה משנת  

 כפר שלם 1ט "י' קבר שייח

 .ט"י, ל"מח, מנחם מדמון, א"ל: רחובות גובלים

8 

 ל"מח
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 30.3.2007תצלום אוויר מתאריך  

 

9 
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 1:1250מ "קנ, מפת סביבה
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 108חלקה  6149גוש |  במרכז כפר שלם  ' קבר שייח/ מסגד : רקע

 .900' סימנה את המבנה בתחום מגרש מס( 1995. ת.מ) 2580תוכנית : תוכנית תקפה

 .אזור לבנייני ציבור: ייעוד

 .'מבנה לשימור א': סימון המבנה

 .  בריאות ודת וכן מוסדות מנהל עירוניים וקהילתיים, רווחה, חינוך: תכליות המותרות

 :  900הוראות מיוחדות למגרש 

 .                                    לא תותר כל תוספת בניה על מבנה זה

                  -תותר בניה חדשה בתחום המגרש בתנאים המפורטים להלן 

 (                              חדש+ קיים , שרות+ עיקרי )כ "סה 60%: השטחים המותרים לבניה( 1      

 .י הנחיות עיצוב אדריכלי"קווי בנין יקבעו עפ( 2      

 .                                 קומות 2גובה הבניין לא יעלה על ( 3      

 :תנאים להוצאת היתר בניה( 4      

 .        הכנת תיק תיעוד( א         

 .                                                תותר הריסת חלקי מבנה שאינם תואמים את הבנין המקורי( ב         

 .                            יותרו שינויים פנימיים כל עוד אינם פוגעים באופי ובחזיתות הבנין( ג         

 .תוספת בניה בתחום המגרש תותר כתנאי לשיפוץ המבנה לשימור ופתוח המגרש( ד         

 . ע לעיצוב אדריכלי של המבנה החדש ושילובו עם המבנה הקיים"הנחיות מה( ה         
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 תכנית בתוקף  
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 תיעוד היסטורי. 2

13 

 
 
 

 :מתוך אתר ויקיפדיה
קילומטרים   5-כ, (היום גוש דן)הייתה עיירה כפרית ערבית בצפונו של מישור חוף יהודה ( سلمة: בערבית)סלמה 

השטח עליו שכנה העיירה מצוי . מזרחית וסמוך לשכונת התקווה שאדמותיה נקנו מהעיירה, מזרחית ליפו
גן  -שכונת גבעת גאולה והפארק הלאומי ברמת, יפו-שכונת כפר שלם בתל אביב -בתחומן של שלוש ערים שונות 

 .ודרום גבעתיים
 

 גאוגרפיה
אך , (לב-כיום דרך חיים בר)יהודיה –מצפון לכביש תל אביב' מ 500-מרכז הכפר והגרעין ההיסטורי שלו שכן כ

ממרכז הכפר יצאו שש דרכים  . מתצלומי אויר עולה שהשטח הבנוי הרציף הגיע עד לכביש ואף חצה אותו
בתים נבנו לאורך הדרכים  . מערבה-דרומה, דרומה, מזרחה, מזרחה-צפונה, מערבה-צפונה, מערבה: עיקריות

מעבר לשטח הבנוי הרציף היו פזורים בתים בפרדסים . כך שהשטח הבנוי קיבל צורה של כוכב, שיצאו מן הכפר
 (.באזור דרך הטייסים של היום ואף מעבר לו)ריכוזי בתים היו קיימים בחלק המזרחי של הכפר . ברדיוס נרחב

 

 היסטוריה
למה"הכפר סלמה שוכן במקום בו שכן , ספיר. מאת א" הארץ"לפי  כמקום בו ', הנזכר בספר מקבים א" כפר שַׂ

מאנשיו של , סלמה אבו האשם' קרוי המקום על שם השיח, לפי מסורת ערבית. לחם יהודה המכבי בניקנור
נראה שרבים  . תושבים 94אז גרו שם , 1596מאני של 'נזכר במפקד האוכלוסין העותהכפר . מוחמד הנביא 

של המאה   30-האחד בשנות ה, מהגרים שהובאו לארץ ישראל בשני גלים, מתושביו היו צאצאי פלאחים מצרים
בתקופת המנדט  , והשני, [2]בסביבת יפו' סכנאות'על ידי מוחמד עלי ובנו איברהים פאשה ויושבו ב 19-ה

 [.3] 476%-הבריטי עת אוכלוסיית סלמה גדלה ב
  20-של המאה ה 20-בשנות ה. נפתח בית ספר יסודי לבנות 1936הוקם בית ספר יסודי לבנים ובשנת  1920בשנת 

.  שכונה של רמת גן ושכונות נוספות שמאוחר יותר אוחדו לעיר גבעתיים, נבנו מצפון לסלמה על אדמות שנרכשו
.  שכונת התקווה שמאוחר יותר צורפה לעיר תל אביב, הוקמו על אדמות שנרכשו ממערב לסלמה 40-בשנות ה

ושטח העיירה  , נפש 6,730-כבר עלה מניין התושבים ל 1945תושבים ובשנת  3,691התגוררו בעיירה  1931בשנת 
 .דונם 5,633שנותר בבעלות ערבית היה 

השתתפו חלק מתושבי סלמה בפעילות נגד היישובים  , ם"לאחר החלטת החלוקה של האו, 1947מסוף 
וכוחות צבא ההצלה בפיקודו של חסן סלאמה השתמשו בעיירה כבסיס לפעולותיהם כנגד , היהודיים הסמוכים

לוד  , לאור המצב הביטחוני הרעוע החלו תושבים מסלמה להימלט לכיוון הערים יפו. תושבי תל אביב ורמת גן
תקפו   1947בדצמבר  8-ב". ההגנה"בשכונות היהודיות הסמוכות הוצבו כוחות מחטיבת גבעתי של . ורמלה

בתים [. 4]אך לבסוף נהדפה, מתקפה זו הצליחה בשלב הראשון. לוחמיו של חסן סלאמה את שכונת התקווה
בסוף אותו החודש ביצעו כוחות  . נבזזו, של תושבי השכונה שברחו, ובתים נוספים, רבים בשכונה הועלו באש

על חלקה הצפוני של , "מבצע יהושע"ח תקיפה כושלת שכונתה "שכללו יחידות של חטיבת גבעתי והפלמ
במשך תקופה זו המשיכו ערביי  . על סלמה" ההגנה"בחודשים שלאחר מכן בוצעו תקיפות נוספות של . העיירה

,  על סלמה" ההגנה"נערכו שתי התקפות נוספות של  1948באפריל [. 5] סלמה לירות לעבר שכונות יהודיות
"  ההגנה"במסגרת מבצע חמץ של , 1948באפריל  28-ב. שבעקבותיהן התגבר זרם התושבים הנמלטים מהעיירה

טיהור השטח שסביב לה  , שמטרתו המקורית הייתה כיתור העיר יפו על ידי כיבוש הכפרים הערביים סביבה
בעקבות פעילות  . של ההגנה להטריד את סלמה מכיוון מערב" קרייתי"החלה חטיבת , וקידום כניעתה

באפריל תקפו יחידות של חטיבת אלכסנדרוני את   29-בליל ה. נמלטו תושבי הכפר ומגיניו לעבר יפו" ההגנה"
 [.6] העיירה משני כיוונים שונים ומצאוה ריקה מבני אדם
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ובהמשך הוקמו גם  , לאחר הכרזת העצמאות של מדינת ישראל יושבו מבני העיירה בפליטים יהודיים מהאזור
. 'וג' ב', סלמה א -שטח הכפר חולק לשלושה אזורים . צריפים ומבנים ארעיים לקליטת עולים יהודיים

דונם הוחכרו לחברת   500-כ. לרמת גן( 'סלמה ג)סופחו רוב שטחי הכפר לתל אביב וכשליש מהם  1948בנובמבר 
שטח הכפר כולו הועבר לבעלות הקרן הקיימת  "(. חוות שלם"כיום )שהקימה במקום חווה חקלאית , "הזרע"

 .לישראל
רמת גן הקימה בשטח שסופח אליה את שכונת רמת השקמה ועל שטחים חקלאיים של סלמה את שכונת רמת 

 .הוקם על חלק משטח הפארק הלאומי הספארי 1974בשנת . חן ואת הפארק הלאומי
,  ל"נווה צה, נווה בארבור, נווה חן, ניר אביב, נווה אליעזר: בתל אביב הוקמו השכונות הבאות על שטחי סלמה

 .לבנה וחלק מיד אליהו, נווה כפיר
 .חיבר בעבר את יפו וסלמה ומשמר את שמה של העיירה, העובר בדרום תל אביב, "דרך שְלמה"רחוב 

רוב בתי סלמה  . ברמת גן ובכפר שלם בתל אביב" גבעת גאולה"כיום נותרו כמה ממבני העיירה כבתים בשכונת 
בנוסף  . עם הריסת חלקים נרחבים מכפר שלם ושכונת הארגזים בתל אביב" בינוי-פינוי"נהרסו במסגרת מבצע 

 .בית קברות אחד ומסגד העיירה', נותרו על תילם מבנה קבר השיח
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 :מתוך
 http://nakba-online.tripod.com/Salama.htmתיאור כללי 

 
והתרכז מסביב למבנה קבר , סלמה היה כפר ערבי ששכן לצד הדרך הקדומה שחיברה בין יפו לבין דרך הים

והוא  , מבנה הקבר קיים עד היום .שעל פי המסורת היה בן לוויתו של מוחמד, קדום שיוחס לסלמה אבו האשם
שעל שמו  , סלמה הוא גם הכפר היחיד במרחב העיר תל אביב. נטוש ומוזנח ונראה שלאיש לא אכפת ממנו

רחוב  "וכיום מנסה הממסד לעברת את שמו לשם , אותו רחוב קישר בעבר בין הכפר לבין יפו. קרוי רחוב עדיין
 ".שלמה

חלקים   נירכשו, 20-ובמחציתה הראשונה של המאה ה, (דונם 6,782)שטחי הכפר השתרעו על שטח גדול 
 .עליהם הוקמו שתי הערים העבריות החדשות, מקימי רמת גן וגבעתיים מהשטח על ידי

 
וכן , בתי קפה ,מרכז מסחרי ובמקום ניתן היה למצוא ,תושבים 6,670התגוררו בכפר , ערב מלחמת העצמאות

בארות מים שסיפקו מי שתיה ומים להשקיית   85-נחפרו כ ,בכפר ובסביבתו הקרובה. מספר בתי ספר
 .החקלאות באזור

על   ניכבשה סלמה, שבעקבותיהם ברחה האכולוסיה האזרחית מהכפר, לאחר קרבות עקובים מדם, 1948בשנת 
ובנותרים , נהרסו בחלקם, מאדם הריקים הבתים .ובא הקץ להתיישבות הערבית במקום, "הגנה"כוחות ה ידי

 . שטח הכפר חולק בין הערים תל אביב ורמת גן. התיישבו פליטים יהודים שרובם זה מקרוב עלו לארץ ישראל
או  " כפר גדול"ניתן לכנותה . 1948תושבים בשנת  7,690עם , סלמה היה הישוב הכפרי הגדול ביותר בפלסטין

מצפון לכביש תל  ' מ 500-מרכז הכפר והגרעין ההסטורי שלו שכן כ. מ ממזרח ליפו"ק 5-היא שכנה כ". עיירה"
אך מתצלומי אויר עולה שהשטח הבנוי הרציף הגיע עד לכביש ואף , (לב-כיום דרך חיים בר)יהודיה  –אביב 

, דרומה, מזרחה, מזרחה-צפונה, מערבה-צפונה, מערבה: ממרכז הכפר יצאו שש דרכים עיקריות. חצה אותו
מעבר  . כך שהשטח הבנוי קיבל צורה של כוכב, בתים נבנו לאורך הדרכים שיצאו מן הכפר. מערבה-דרומה

ריכוזי בתים היו קיימים בחלק המזרחי של . לשטח הבנוי הרציף היו פזורים בתים בפרדסים ברדיוס נרחב
גבלו באדמות רמת גן וסארונה  , דונם 6,782, אדמות הכפר(. באיזור דרך הטייסים של היום ואף מעבר לו)הכפר 
נחל  )הגבול הדרומי של הכפר היה ואדי כביר . יריה במזרח'ח-ואל, יאזור בדרום, תל אביב ויפו במערב, בצפון
 (.  איילון

שעל פי המסורת נקבר בכפר , מאנשיו של הנביא מוחמד, סלמה אבו האשם' הכפר נקרא על שמו של השיח
והיה ממוקם  , הוא מבנה מוצק מכוסה כיפה, (אדוננו סלמה" )סיידונא סלמה"שנקרא , קברו. 634בשנת 

ורק מעטים מאבן  , רוב הבתים נבנו מלבני חימר. על פי החמולות, הכפר היה מחולק לרבעים. במרכז הכפר
ומיעוטם התפרנסו  , רובם עסקו בחקלאות. עם מיעוט קטן של נוצרים, רוב התושבים היו מוסלמים. ומעץ

הם שיווקו חלב . בדרום תל אביב ובשכונת התקוה, את תוצרתם החקלאית הם מכרו ביפו. ממסחר ושירותים
: היו בכפר שני בתי ספר. בארות סיפקו מים לכפר 80-כ. למחלבה ביפו שהיתה בבעלות שניים מתושבי סלמה

-בנים ו 504למדו בהם  1941בשנת . 1936שנפתח בשנת , ובית ספר לבנות, 1920שנפתח בשנת , בית ספר לבנים
וחברת אוטובוסים  , בנוסף היתה גם קבוצת כדורגל. בכפר היו חנויות רבות וכן חמישה בתי קפה. בנות 121

 .מקומית

 ההסטוריה של הכפר
המטייל  (. מחוז עזה)תושבים והוא השתייך לנפת רמלה  94התגוררו בו  1596בשנת . סלמה היה כפר עתיק

או   30-בשנות ה. 1821-ברגרן הזכיר את הכפר ב. 18-ביקר במקום באמצע המאה ה, צדיקי-בכרי א-הסורי אל
בסוף המאה  . התיישבו בכפר מצרים שהתלוו לחיל הכיבוש המצרי של אבראהים פאשה 19-של המאה ה 40-ה
נפקדו בכפר  1931בשנת . הכפר הוקף בגנים והיו לו מספר בארות, היו בתי הכפר בנויים מלבני חימר 19-ה

 .  נוצרים והיתר מוסלמים 60מהם , תושבים 6,730התגוררו בכפר  1945בשנת . בתים 800-תושבים ו 3,691
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 יהודיים על אדמות הכפרישובים 

איזור משופע בגבעות שאינו נוח   –נרכש החלק הצפוני של אדמות סלמה  20-ברבע הראשון של המאה ה
  1945-ב(. ואילך 1922-מ)והשכונות המהוות כיום את גבעתיים ( 1921)ועליו הוקמו רמת גן   -לחקלאות 

 .הוקמה שכונת התקוה, שהיה בבעלות יהודית, כשבחלק המערבי, דונם 6,782נותרו בידי הכפר 
והאכלוס נמשך עד , 1948במאי ( יפו-פליטים מאיזורי הקרבות בגבול תל אביב)הכפר יושב ביהודים 

הכפר סופח יחד עם מרבית השטחים   1948בנובמבר . כששוכנו שם גם מהגרים יהודים, סוף אותה שנה
וכשליש , החלק המזרחי של הכפר. 'וכו', ב', א: רחובותיו סומנו על ידי אותיות. שלו לתחומי תל אביב

  500-כ. במסגרת עסקת מליון הדונם, קרקעותיו הועברו לבעלות הקרן הקיימת. סופח לרמת גן, משטחו
הסוכנות היהודית בנתה  "(. חוות שלם"כיום )שהקימה חווה חקלאית , דונם הוחכרו לחברת הזרע

.  והגדילה בכך את שטחו הבנוי, צריפים ומגורים ארעיים סביב הכפר כדי לשכן מהגרים יהודים
בסלמה   7,000', בסלמה א 6,000: ל"על פי החלוקה הנ, יהודים 14,560התגוררו בסלמה  1949בדצמבר 

התיישבו מהגרים יהודים ( 'סלמה ג)גני של סלמה -בחלק הרמת[ 33.]בשטחים נוספים 1,560-ו', ב
עם תוספות בניה  )הבתים הערביים שנותרו . ולימים הוקמה שם השכונה רמת שקמה, בבתים נטושים

אשר מיועדת להריסה תחת שם הקוד " גבעת גאולה"כלולים כיום בשכונת ( שנוספו להם עם השנים
החלה עירית תל אביב לפנות את   70-בשנות ה". רמת חן"מצפון לה נבנתה שכונת הוילות ". בינוי-פינוי"

השכונות . מבתיהם ובנתה עבורם שיכונים סביב הגרעין המרכזי של הכפר"( כפר שלם)"תושבי סלמה 
שכונות . נוה כפיר ולבנה, ל"נוה צה, נוה ברבור, נוה חן, ניר אביב, נוה אליעזר: החדשות שהוקמו הן

את החלק המקורי הישן של הכפר החלה העיריה  . התרחבו לתוך שטחי הכפר, כגון יד אליהו, נוספות
עוני  -שכונת –" שכונת הארגזים"דבר דומה מתרחש כיום ב. אט במקביל לפינוי הדיירים-להרוס אט

 . כשיהודים התיישבו במבנים נטושים בפרדסים של הכפר 1948כפרית בתחומי סלמה שהוקמה לאחר 
ולא הרשתה לתושבים לבנות בתים חדשים  , הזניחה אותה, עירית תל אביב לא הכירה בחוקיות השכונה

ונוצרה " בניגוד לחוק"את בתיהם , מעוטי היכולת, לפיכך הרחיבו התושבים. או לשפץ את הישנים
החכיר מנהל מקרקעי ישראל את   90-בסוף שנות ה. שכונה שהיא גיבוב של פחונים ומבנים ארעיים

 .כדי שזה יפנה את התושבים מבתיהם ויבנה שם מגדלי דירות, שטחי השכונה לקבלן פרטי

 
 נשאר מהכפרמה 

כיום . עדיין מראות את מרכז הכפר על רחובותיו הקטנים והמעוקלים 80-מפות של תל אביב משנות ה
הסמטאות הקטנות שהיו בין הבתים בוטלו  , חלק ניכר מהשטח נהרס. חלק גדול מזה אינו קיים
 . נסללו במקומם( וגם ככרות)וכבישים רחבים וחדשים 

כלומר מבנים  " )ישנה"בניה , (בנייני דירות" )חדשה"בתצלום אויר של הכפר מתגלה פסיפס של בניה 
מבנים נמוכים ומגובבים אחד על השני ללא   -מקוריים של הכפר והתוספות שנוספו להם עם השנים 

במרכז הכפר מצוי  (. כלומר שטחים בנויים שנהרסו ולא נבנה בהם עדיין כלום)ושטחים ריקים , (תכנון
וגן  , רוב השטח שמסביב הרוס וריק. ולידם מספר מבנים ישנים, המסגד הנטוש, סלמה' קברו של השיח

של שרידי בניה ישנה נמצאים בכמה מקומות בין השיכונים החדשים  " איים. "ציבורי הוקם בסמוך
גני של -בחלק הרמת. שטחים נרחבים יותר של בניה ישנה שרדו בחלקים הצפוניים של הכפר. שנבנו

כשמסביבה נמצאות הוילות של רמת חן , "גבעת גאולה"סלמה נותרה בניה ישנה במסגרת שכונת 
 [34.]ודירות השיכון של רמת שקמה

 רקע היסטורי ותרבותי 2.1

 תיעוד היסטורי. 2
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  1917 :תאריך תצלום אוויר

 תצלום אוויר  1924 :תאריך

 איזור כפר שלם

 כפר שלם
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  1944 :תאריך תצלום אוויר

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 כפר שלם

 כפר שלם
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 1949 : תאריך תצלום אוויר

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 קבר שייח

 שכונת התקווה

 קבר שייח



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

20 

 1949 : תאריך תצלום אוויר

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 קבר שייח



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

21 

 1949 : תאריך תצלום אוויר

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 קבר שייח



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
 153776633804:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

22 

 1949 : תאריך תצלום אוויר

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 קבר שייח



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
 153776633804:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

23 

  1956  :תאריך תצלום אוויר

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 קבר שייח

 קבר שייח



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
 153776633804:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

24 

  1983  :תאריך תצלום אוויר

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 כפר שלם

 קבר שייח



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
 153776633804:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

25 

  1988  :תאריך תצלום אוויר

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 כפר שלם

 קבר שייח



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

26 

  1999  :תאריך תצלום אוויר

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 כפר שלם

 קבר שייח
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

27 

 תצלומי אוויר  

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

1949 

 

1964 1977  

1991 2010  

 .כפר שלם ונווה חן,ניר אביב, נווה אליעזר

 א"מקור רן ברעם צוות מזרח עיריית ת*
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

28 

מ להופכו  "בקשה למהר בשיפוץ המסגד ע-מכתב אל האדריכל רייך5.9.50 

 .א"עיריית ת:מקור .לבית תרבות

 .מסמכים היסטורים 2.4
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

29 

 .מסמכים היסטורים 2.4

 .מכתב למר ישראל רוקח מאת יונה שמואלי מראשוני התושבים על אדמתנו 4.8.50

 א"עיריית ת:מקור 
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

30 

 .מסמכים היסטורים 2.4

 .רשימת אלמנטים נחוצים בשכונה 4.8.50 

 א"עיריית ת:מקור 
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 
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 .מסמכים היסטורים 2.4

 .בנוגע למקבלת הילדים הקיימת בשכונה 4.8.50 

 .א"עיריית ת:מקור 



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
 153776633804:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

32 

בנוגע למצב הקיים בשכונת שיך מואניס ומחסור חמור בתנאים   29.9.49

 . 'מגרשי משחקים וכו,לשכה סוציאלית,מרפאה, בסיסיים כגון גני ילדים 

 א"עיריית ת:מקור 

 .מסמכים היסטורים 2.4



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
 153776633804:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל
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 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 
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 .מסמכים היסטורים 2.4

 .  בנוגע למצב הקיים בשכונה מחסור בניקיון סככות סניף דואר 29.9.49

 א"עיריית ת:מקור  .
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 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 
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 .מסמכים היסטורים 2.4

 .המשך המסמך וכיתוב בנוגע לפשע הקיים בשכונה  29.9.49

 א"עיריית ת:מקור  .
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 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 
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לאחר שיחה עם אביבה בושנינו נאמר שהחפירה נערכה זמן קצר של יומיים בלבד מפאת  
ולמיטב ידיעתה לא בוצעו חפירות ובדיקות . מחסור בתקציב מטעם רשות העתיקות

החפירה העלתה ממצאים מעטים של קברים ומגורים ולא נעשתה בקירבת  .נוספות באיזור
 . הקבר

 1998הודעה שפורסמה במגזין חדשות ארכיאולוגיות משנת 

 1969בחיפוש במאגר האוניברסיטת תל אביב הועלה שישנו מחקר מיפוי שנעשה בשנת 

 תכנ309.26(5694)המחקר נמצא בסיפריית מחלקת גאוגרפיה ומספרו 

 .מסמכים היסטורים 2.4
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

36 

 ב קייםמצ –תיעוד צילומי . 3
 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

 קבר שייח

 קבר שייח כפר שלם1949א מ"תצ א עדכנית קבר שייח כפר שלם"תצ

 .קבר שייח כפר שלם-ועל גביה מפת כבישים עדכנית  1949א מ"תצ

 ל"מח

 (בריל)בר כוכבא משה 
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

37 

 ב קייםמצ –תיעוד צילומי . 3
 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

 א עדכנית קבר שייח כפר שלם"תצ

 קיבוץ גלויות פינת חכמי לובלין-מסגד/א עדכנית קבר שייח"תצ
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

38 

 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1
1 2 

3 

 חומת המבנה –קבר השייח . 1

 חומת המבנה ושער הכניסה –קבר השייח . 2

 חצר המבנה, מבנה הקבר מצד ימין –קבר השייח . 3

 חצר

 חצר מוגבהת

 חצר לא מקורה

 חצר מוגבהת

 מבנה מנדטורי



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 
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 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

1 
2 

3 4 

 מבט מקבר שייח לכיוון מערב. 1

 .מבט מקבר שייח לכיוון צפון. 2

 .מבט מקבר שייח לכיווןדרום מערב. 4 .מבט מקבר שייח לכיוון צפון. 3



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

40 

 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

2 
1 3 

 מבט מקבר שייח לכיוון צפון. 1

 .מבט מקבר שייח לכיוון דרום מזרח. 2

 .מבט מקבר שייח לכיוון מערב. 3



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 
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 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

1 
3 

2 

 מבט מקבר שייח לכיוון דרום. 1

 .מבט מקבר שייח לכיוון דרום מזרח. 2

 .מבט מקבר שייח לכיוון מערב. 3



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

42 

 חזיתות המבנה 3.2
 חזית צפונית

 חצר מוגבהת
 לא מקורה

 מבנה מנדטורי

 חצר לא מקורה
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

43 

 חזיתות המבנה 3.2
 חזית דרומית

 מבנה מנדטורי

 חצר מוגבהת
 לא מקורה

 חצר לא מקורה
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

44 

 חזיתות המבנה 3.2
 חזית צפונית פנימית

 מבנה מנדטורי

 חצר מוגבהת
 לא מקורה

 חצר לא מקורה
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית דרומית

 חצר מוגבהת
 לא מקורה

 מבנה מנדטורי

 חצר לא מקורה



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

46 

 חזיתות המבנה 3.2
 חזית מערבית פנימית

 חצר לא מקורה

 חצר מוגבהת
 לא מקורה

 מבנה מנדטורי
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

47 

 חזיתות המבנה 3.2
 חזית מזרחית

 חצר לא מקורה

 חצר מוגבהת
 לא מקורה

 מבנה מנדטורי
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 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזיתה גג

1 

 .  מבט אל הגג לכיוון  דרום  מערב1.

 

 .מבט אל הגג לכיוון מזרח. 3 .מבט אל הגג לכיוון מזרח. 2

 .מבט אל הגג לכיוון צפון מזרח.5 .מבט אל הגג לכיוון דרום. 4

2 

3 

4 

5 

 חצר

 חצר מוגבהת

 מבנה מנדטורי
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 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 
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 חללים פנימיים 3.3
 חצרות המבנה

 מבט אל שער הכניסה למתחם1.

 

2 .3. 

4 

מבט מהחצר אל מבנה הקבר עם פינת המבנה . 2
 המנדטורי

מבט מהחצר אל מבנה הקבר עם פינת המבנה . 3
 המנדטורי

 מבט מהחצר אל המבנה המנדטורי . 4

1 

 חצר

 חצר מוגבהת

 מבנה מנדטורי
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 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 
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 חללים פנימיים 3.3
 חצר המבנה

1 

2 

3 

 מבט אל החצר במפלס העליון. 1

 מבט אל חצר ושער הכניסה. 2

 מבט אל חומת המבנה ככל הנראה היה שער כניסה שנאטם. 3

 חצר

 חצר מוגבהת

 מבנה מנדטורי
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 חללים פנימיים 3.3
 פנים חלל הקבר

1 

2 

3 
4 

 חלון מבנה הקבר. 2

 פתח בקיר שנאטם בשלב מאוחר. 3

 פתחי אוורור בכיפה שנאטמו. 4

 גומחה הקמרון המבנה. 1
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 חללים פנימיים 3.3
 פנים אולם גדול

1 2 

3 

 מבט מהכניסה  .1

 מבט פנורמי מתוך החלל המנדטורי   .2

3. 



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
 153776633804:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

53 

 חללים פנימיים 3.3
 פנים אולם גדול

4 

קונסטרוקציה של המבנה  –קבר השייח . 1
 המנדטורי צמודה לקיר המבנה המקורי

קונסטרוקציה המבנה   –קבר השייח . 2
 המנדטורי

עלייה למפלס המבנה המקורי   –קבר השייח . 3
 מן מפלס המבנה המנדטורי

 כניסה למבנה –קבר השייח . 4

 חומת המבנה –קבר השייח . 5

1 

3 

2 
5 
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 חללים פנימיים 3.3
 פנים אולם גדול

 קמרון צלב –חלל המעבר האחורי  –קבר השייח . 1

1 2 

3 
4 

6 
5  
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 חללים פנימיים 3.3
 פנים אולם גדול

 תקרת קמרון צלב –חלל המעבר האחורי  –קבר השייח . 1

 חלל המעבר האחורי   –קבר השייח . 2

1 

2 

3 
4 

 תקרת המבנה בנוייה בצורת קימרון צלב, מעברים בצורת קימרון –המבנה האחורי  –קבר השייח . 3
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 חללים פנימיים 3.3
 לכיפה העליונה   -גג המבנה העלייה 

 חדר עלייה לגג המבנה –קומת הגג –קבר השייח . 1,2

 הכיפה הגדולה –גג המבנה –קבר השייח . 3

 הכיפה הגדולה –מבנה הכיפה הקטנה  –גג המבנה –קבר השייח . 4,5

3 1
,2

 
4
,5
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 חללים פנימיים 3.3
 פנים כיפה עליונה

 הכיפה הקטנה –גג המבנה –קבר השייח . 1

 גומחה בצורת חצי עיגול –חלון בחלל הכיפה הקטנה  –גג המבנה –קבר השייח . 2,3

 כלי חרס-שיטת בנייה , תקרת הכיפה –פתח בחלל הכיפה הקטנה  –גג המבנה –קבר השייח . 4,5

1 

2,3 

4,5 



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
 153776633804:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

58 

1 

2 

3 

 תקרת המבנה בצורת כיפה –מבנה הכיפה הגדולה  –קבר השייח . 1

סגירת פתח הניראה ככל . 3נישה בקיר בצורת קימרון . 2 –מבנה הכיפה הגדולה  –קבר השייח . 2,3
 מאוחרת

 פרטים ארכיטקטונים 3.4
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1 

2
.3

 

4
.5

 

1 

  –המבנה המנדטורי –קבר השייח . 1

קונסטרוקציית העמודים .3מדרגות עלייה למבנה הגג .2 –המבנה המנדטורי –קבר השייח . 2,3
 והקורות נצמדים למבנה המקורי 

   קונסטרוקציית העמודים והקורות נצמדים למבנה המקורי  –המבנה המנדטורי  –קבר השייח . 4,5
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 קיר לבנים –חלל עלייה לגג המבנה  –קבר השייח . 1

  –המבנה המנדטורי –קבר השייח . 2

  –המבנה המנדטורי –קבר השייח . 3

1 

2 3 
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3 

1 

2 

 קיר החומה המקורי –המבנה האחורי –קבר השייח . 1

 קימרון צלב –תקרת המבנה  –קבר השייח . 2

 תקרת המבנה בנוייה בצורת קימרון צלב, מעברים בצורת קימרון –המבנה האחורי  –קבר השייח . 3

 ריצוף   –המבנה המנדטורי –קבר השייח . 4
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אנלוגיה למבנים דומים  .4
 א  "במרחב העירוני של ת

 

 מבנה מרכזי חזית דרומית.1

 .מבנה מרכזי חזית צפונית. 3

 .מבנה בלב בית הקברות המוסלמי הממוקם על רחוב קיבוץ גלויות פינת רחוב חכמי לובלין

 .מבנה מרכזי חזית צפון מערבית .2

 .מבנה מרכזי חזית צפונית. 4

 .מבנה מרכזי חזית מערבית . 5 .מבנה מרכזי חזית צפון מזרחית. 5
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 .  אלמנט ליד חזית צפונית בכניסה ראשית. 5

אנלוגיה למבנים דומים  .4
 א  "במרחב העירוני של ת

 

 .חלון קמור בחזית מזרחית.1

 .חזית מזרחית תקריב. 3

 .טיח לא מקורי  בחזית מזרחית.2

 .חזית מזרחית תקריב. 4
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אנלוגיה למבנים דומים  .4
 א  "במרחב העירוני של ת

 
 חלל פנימי של מבנה מרכזי

 .חלל פנים המבנה קיר צפוני.2 .חלל פנים המבנה קיר דרומי.1

 .חלל פנים המבנה קיר מערבי.3 .חלל פנים המבנה קיר ד דרום מזרחי.3
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 .מבנה נוסף בבית הקברות

אנלוגיה למבנים דומים  .4
 א  "במרחב העירוני של ת

 

 .חזית צפון מערבית .חזית צפון מזרחית

 .חזית צפונית

 .כנראה שוקם בעבר עם לבני חרס שרופות,גג המבנה .מבנה נוסף שכנראה היה במתחם כיום הרוס ברובו

 .חזית דרום מערבית
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אנלוגיה למבנים דומים  .4
 א  "במרחב העירוני של ת

 .מבנה נוסף בבית הקברות 

 .בית הקברות מבט לכיוון צפון מזרח.2 .בית הקברות מבט לכיוון דרום מזרח.1

 .בית הקברות מבט לכיוון מזרח.4 .בית הקברות מבט לכיוון מזרח.3
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 1:200מ "בנה הנדטורי קנמוה' בנה קבר השייחמתכנית 

 1:200מ "נדטורי קנמבנה המבחזית ה -'בנה קבר השייחמחתך 

 כניסה

 חצר מוגבהת לא מקורה

 לא מקורה

י משרד  אדריכלים דורון מינין ואינו מהווה מדידה מוסמכת"נמדד ע 
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י משרד  אדריכלים דורון מינין ואינו מהווה מדידה מוסמכת"נמדד ע 

 1:200מ "בנה הכיפה העליונה קנמ -ת הגגמתכנית קו

 חצר פנימית לא מקורה

 חצר מוגבהת לא מקורה

 מבנה מנדטורי מבטון

 קבר שייח מאבן

 מבנה קמרונות צולבים מאבן

 קבר שייח מאבן

 חצר מוגבהת לא מקורה

 חצר פנימית לא מקורה

 קבר שייח מאבן

 מבנה קמרונות צולבים מאבן

 מבנה מנדטורי מבטון
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 1:200מ "בנה קנמבני הכיפה וחצרות המשני  -תכנית גגות

י משרד  אדריכלים דורון מינין ואינו מהווה מדידה מוסמכת"נמדד ע 

 חצר פנימית לא מקורה
 חצר מוגבהת לא מקורה

 מבנה מנדטורי מבטון

 קבר שייח מאבן

 מבנה קמרונות צולבים מאבן

 חצר מוגבהת לא מקורה

 חצר פנימית לא מקורה

 קבר שייח מאבן

 מבנה קמרונות צולבים מאבן

 מבנה מנדטורי מבטון
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 שיטות וחומרי בניה. 6

 

.מבנה הקבר בכפר שלם הוא מבנה הבנוי משני אגפים שנבנו בתקופות שונות   

מבנה הקבר המקורי  ,(לספירה 1260-1517)הממלוכית מקורו בתקופה ר אבי ששון  "פ הערכת ד"שעהאחד 
. הבנוי משתי כיפות לא זהות בגודלן ולקטנה מבינן שתי קומות וחללים המחברים בינן  

והשני מבנה מלבני בעל קומה אחת שנבנה בשלב מאוחר יותר ומקורו  בתקופה  המנדטורית המבנה (1948-1917)
.נבנה בצמוד וחובר למבנה הקבר ואופן בנייתו היא בניה פשוטה ופונקציונלית בהתאם לתפקודו של המבנה  

ב סיד"מבנה הקבר עשוי לבני כורכר מקומיות הרצפה כנראה עשויה גיר מהודק וחיפוי הקירות הוא בטיח ע.  

הקירות עשויים מלבני סיליקט עם .המבנה המנדטורי הרצפה היא רצפת בטון מזויין  וכן גם העמודים והתקרה
. הקיר בחלקו הפנימי של הבניין ובצידו החיצוני מחופה בטיח חלק על בסיס סיד, חגורת בטון בחלק העליון

בפתחים כנראה היתה נגרות עץ וברזל בהתאם לפתח  , הגג הוא גג בטון שטוח, 20/20הריצוף אריחי  טראצו 
.ולנהוג בתקופה  

 

 

 

קיר לבני  
 סיליקט

חגורת בטון 
 בראש הקיר

קורות בטון בקו 
 עמודים

מבנה הקבר מלבני 
 כורכר בחיפוי טיח סיד

 מבנה מנדטורי

 מבנה ממלוכי
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 שיטות וחומרי בניה. 6

קיר לבני  סיליקט  
 מבנה מנדטורי

קיר לבני כורכר מבנה 
 ממלוכי

מבנה הכיפה מלבני 
 .כורכר ואלמנטי חרס

מבנה הכיפה  
כורכר  מלבני 

 ואלמנטי חרס

גג המבנה  
 .המנדטורי
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 שיטות וחומרי בניה. 6

חגורת בטון 
 בראש הקיר

גג בטון במבנה 
 המנדטורי

קשתות מאבן 
במבנה  כורכר 

 .הממלוכי

אריחי טראצו רצפת 
 במבנה המנדטורי



אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
 153776633804:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

73 

 ערכי המבנה

המבנה  . ציבורמבנה המגרש והסביבה מיועדים לפיתוח עתידי בתור , קבר שייח  בכפר שלםמבנה 
כניסה אחת חצר פנימית חצי סגורה ובעל ממלוכי ומנדטורי היוצרים ותוחמים  מורכב משני מבנים 
 .ועליה אל גג המבנה

אבי ששון איתו נועצנו בהכנת סקר זה המבנה הקדום מתוארך בתקופה  ' פ הערכה של דר"ע
המבנה המנדטורי שנוסף לו בתקופה מאוחרת יותר , הממלוכית והוא בעל שתי כיפות ומעברים בינן

 .ובעל חלל אחד מבנה פשוט ופונקציונלי הוא 

חשיבות המבנה נובעת מכך שהוא היה מבנה מרכזי ובעל חשיבות בהיסטוריה של האיזור והוא משלב  
המבנה ממוקם במה שהיה פעם כפר גדול וכיום הוא נמצא בלב , בנוסף. מספר תקופות וסגננות בניה

 .א ויעודו לשטחי ציבור שישרתו את תושבי הסביבה"מרכז בינוי גדול בת

סבירה יחסית מתקופתו הקדומה של הכפר ובין  בצורה המבנה המקורי שנשנמר בין שילוב יחודי זה 
אלו בסיפור  שני רבדים הזדמנות יחודית לשילוב של מהווה .המבנה המנדטורי שנוסף לו בחלוף השנים

 .ותיעוד ההיסטוריה

 הפיזימצבו 

תואם את היבנותו בשתי תקופות  וכן גם מצבו הפיזי של הבניין תואם את זמן   מצבו של הבניין 
אך ישנם בו חלקים  בעיקר בחלק ,היבנותו כך שחלקו במצב סביר  בעיקר החלק המנדטורי 

רוב האלמנטים  המקוריים קיימים  . שנראים כהרוסים ועלולים להוות סיכון,המקורי 
הטיח בחזית נצבע בשכבות . לזיהוי למעט האלמנטים הקשורים לפתחיםבבניין וניתנים 

.  בו אזורים של רטיבויות התפוררות וכשלים של הטיחונראים שחלקן מתקלפות שונות  
לא נמצאו סגירות פתחים .חלק מהפתחים במבנה הקבר נאטמו וחלקם הוחלף בסורג מתכת

.מקוריות  

 מסקנות והמלצות ראשוניות

 חשיבותבהקשר הסיפור ההיסטורי והמבנה קיימת 

 :במקוםלשמירה של המכלול הקיים עליונה 

 ביצוע  עבודות דחופות להצלת המבנה מהתדרדרות  

 .הנדסית נוספת

 .השלמת תיק התעוד למבנה

 הצמחיה  הרחבה החיצונית ושיקום ושיקום טיפול 

 .במגרש

 ושיחזורשיקום , חידוש הטיח החיצוני במבנה/שיקום

 .פתחים 

  ניקוי בצורה זהירה של הלבנים בקירות הפנימיים  

 .,מקוריצבע לא והחיצוניים משאריות 

 .שיקום ושיחזור הכיפות

 .הסדרת המגורים הצמודים למבנה

. 

 

 (המלצה בלבד)סיכום והערכה . 7

 חצר פנימית לא מקורה

 חצר מוגבהת 

 לא מקורה

 מבנה מנדטורי מבטון

 קבר שייח מאבן

 מבנה קמרונות צולבים מאבן
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 נושאים פתוחים  . 8
 להרחבה בתיק תיעוד מלא  

 .מי מתכנן ובונה הבניין והאם קיימות תכניות היסטוריות לחלק המנדטורי של המבנה1.

 .הייתה ההתפתחות המקורית של המבנה ואלו מהכיפות הוקמה קודם מה 2.

 .האם עץ או מסגרות, מה היו החומרים המקוריים של סגירות הפתחים3.

 .למה שימש המבנה המנדטורי ואיך תפקד המתחם בתור מכלול4.

 .השלמת הסקר הארכיוני5.

 .1924מציאת והוספת מפה מקורית מפסיפס המפות משנת 6.

 .א"ת 'ונמצא בספריית מחלקת גאוגרפיה באונ 1969הוספת מיפוי שנעשה ה 7.

 .תכניות וחזיתות על פי מדידה של המבנה8.

 .שרטוט פרטים על פי תכניות מדידה9.

 .ביצוע בדיקה ארכיאולוגית ראשונית10.
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 מקורות. 9

 אשר שימשו להכנת הסקר ומקורות מידע פוטנציאלים נוספים מקורות 

 הערות מייל טלפון הקשר שם

החוג לאומנות   חנה טרגן

-תל' איסלמית אונ

 .אביב

052-8665937 taragan@post.tau.ac.il Tel Aviv University, Ramat 

Aviv, Israel 

Mexico - Arts Building , room 

14 

הכין כתבה  , צלם אפי בנאי

 .בנושא הקבר

0544600455 efibanay@gmail.co

m 

  

, 34רחוב יצחק שדה  ארגון זוכרות

, קרוב לפינת המסגר

קומה רביעית 

'  משרד מס ,במעלית

400 

 

 03 6953155// טלפון 

 03 6953154// פקס 

ד  .ת: כתובת למשלוח דואר

 67212תל אביב יפו  51698

עשתה עבודה עבור   (אדריכלית)איילה רונאל

 העירייה באיזור

0556221530 

03-5248806 

  

היה אדריכל של   (אדריכל)שמואל יבין

משרד השיכון מכיר  

 את האיזור

035490701   

היה שומר המסגד   (מלוד)אבו סמי

 וטיפל בו

0505302054     

מומחה לבנייה   ר אבי ששון"ד

בתקופה העותומאנית 

 שמכיר את המבנה

050-6998556 

08-8548457 

sassonavi@walla.co.il   

 ר"מן יו'רחל תורג ארכיון חלמיש

 מוטי בלנגה

  

035159477  

  

א "ארכיון עיריית ת

בבניין   10קומה )

 (.הראשי

        

ארכיון מנדטורי של 

דרך  )רשות העתיקות 

 (האתר שלהם

        

,  ליאור ראוכברגר

 ארכיאולוג

, רשות העתיקות

 א"מחוז ת
052-4284378     

     

 

א "ארכיון עיריית ת

 (.בבניין הראשי 10קומה )

        

ארכיון מנדטורי של 

דרך  )רשות העתיקות 

 (האתר שלהם

        

,  ליאור ראוכברגר

 ארכיאולוג

, רשות העתיקות

 א"מחוז ת
052-4284378     

'  י"אגדות א'/ זאב וילנאי 

 סלמה' אגדת השייח/ 

        

/  אנציקלופדיה אריאל 

 'כפר סלמה'ערך 

        

mailto:taragan@post.tau.ac.il


אביב  -תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון            
 153776633804:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

 '  קבר שייח  -כפר שלם 

 תיעוד מקדים     

 עמוד
02/2013 

 אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

76 

 מקורות. 9

 

     

 

'  י"אגדות א'/ זאב וילנאי 

 סלמה' אגדת השייח/ 

        

/  אנציקלופדיה אריאל 

 'כפר סלמה'ערך 
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 פרטי עורך התיעוד  . 10

 

 

 

 

 :מצהיר בזאת כי 24178634. ז.אני דורון מינין ת

 

 .אשר עוסק ומתמחה בנושא השימור" דורון מינין אדריכל"הינני בעליו של משרד אדריכלות . 1

הריני לאשר בזאת כי לפי מיטב ידיעתי עריכת סקר תיעוד מקדים זה נעשתה לפי כל הכללים . 2
 .אביב-עיריית תל,מינהל ההנדסה, ודרישות מחלקת השימור
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