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 הקדמה 1.1

  להקל נועד יפו-אביב תל עיריית י"ע לשימור מבנים לבעלי מוגש אשר המקדים התיעוד סקר
 בסטנדרטים העומדת מקצועית רמה על שמירה תוך השימור יישום תהליך את ולייעל

  בנוגע הניתן ככול מקיף ראשוני מידע מתן הינה המקדים הסקר מטרת .בינלאומיים מקצועיים
  ההכנה במועד הקיים המידע כל וארגון איסוף בסיס על וזאת לשימור המיועד מסוים למבנה
 .העירייה גורמי בקרב

 ראשון כשלב ההכרחי הבסיסי המידע את כולל אך התיעוד לתיק תחליף מהווה אינו זה סקר
  הניתוח נושאי מבחינת יותר ומעמיק יותר מקיף הינו מלא תיעוד תיק .התיעוד תיק בהכנת

   .בו הכלולים

   – אביב תל עיריית של השימור באתר מפורטים התיעוד תיק מרכיבי

http://www.tel-aviv.gov.il/shimur 

  תזכה והעיר ייעודו את במהירות ימלא אכן זה בסקר המפורט שהמידע מקווים אנו
 .הניתן ככל ומהיר נוח בתהליך ושימור להתחדשות

 

  התיעוד סקר לפיה 19.11.07 מיום הארצית המועצה החלטת על בהסתמך נעשה התיעוד סקר'
 הראויים הערכים את המגדיר ,ראשוני כמסמך ,השימור לתוכנית השלמה הינו המקדים
 שהוא התיעוד תיק להכנת רקע מהווה המקדים התיעוד סקר  .באתר או בבניין לשימור
  תיק – והוא,האתר או המבנה של הפיזי התיעוד את ומרחיב המשלים המפורט המסמך
 '.בניה להיתר מהבקשה חלק יהיה עדכנית מדידה תוכנית בסיס על שיוכן – התיעוד

 

 

 ירמי הופמן

 מנהל המחלקה לשימור

 מינהל ההנדסה

 אוריאל הרון

 מנהל התחדשות עירונית

 עזרה וביצרון

http://www.tel-aviv.gov.il/shimur
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 צילום המבנה 1.2

 חזית דרומית –החשמונאים' חזית ראשית לרח

 חזית מערבית –קריית ספר' חזית ראשית לרח
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 מפה עדכנית 1.3

 .2015, של עיריית תל אביב GIS -מתוך אתר ה
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 GIS -א מתוך אתר ה"תצ

 .2015, של עיריית תל אביב
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 1:1,250מ  "קנ, מפת סביבה
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 כרטיס מבנה 1.6

 בית רוזנווין  : שם המבנה 14פינת יהודה הלוי  81החשמונאים : כתובת 

    גבולות

 0069-081 :תיק בניין 20/7099 :גוש חלקה

 ב2650 :ע"תב לשימור :סטטוס

 :מבנה מסוכן בניין :סיווג

 דגן.א :אדריכל 1935 :שנת בנייה

 :אדריכלות התנועה המודרנית :סגנון בנייה   26.00/60 :ציון משוקלל
 גג שטוח המיועד לשימוש ציבורי•
 סימטריה או רגוליות במקום הסימטריה הקלאסית-א•
הימנעות מיסודות דקורטיבים חסרי יעד ושימוש ועיצוב •

 קפדני של אלמנטים פונקציונאליים
 .הצללה -פתרונות אדריכליים לבעיית האקלים•
 .אוורור -פתרונות אדריכליים לבעיית האקלים•
 מרפסות•
 ציר אנכי כאלמנט ציבורי•
 פינה אורבנית•
 אחר•
 .בינלאומי•

 אדריכלי :סיווג מבנה

 שימור :מתחם מגורים :שימוש מקורי

 חלק על בסיס סיד :טיח 714.77 :שטח מגרש

 תולדות המבנה  

תאריך 
 :השינוי

אישור שינוי  :פעילות
 במבנה

 המבצעים
 כתובת שם תפקיד

 תל אביב יפו 0 דגן.א מהנדס   לא הקמה 01/01/1934

 תל אביב יפו 0 דגן.א אדריכל

 קריטריונים לשימור

 הערה ציון משקל קריטריון לשימור

 3.0 2.0 עיצוב

 2.0 1.5 חלל פנימי וחיצוני

 2.0 1.0 חומר בנייה+קונסטרוקציה

 2.0 1.0 אדריכל

 6.0 2.0 מיקום

 2.0 היסטורי/ערך חברתי

 2.0 0.5 מצב פיזי

 26.0 :ציון משוקלל
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 המשך-כרטיס מבנה 1.6
 הרחבות

 תיאור מילולי תיאור משנה תיאור כותרת
 צמוד קרקע קומת קרקע נפחיות

יוצרות את ההדגשה האופקית העיקרית   מרפסת זיזית ארוכה מרפסות
 ומשחקי אור וצל

אדריכלות   סגנון  
התנועה  

 המודרנית  

 כיום תוספת קומה בנסיגה, במקור גג שטוח המיועד לשימוש ציבורי
סימטריה או רגולריות במקום -א

 הקומות

 בין הגושים ובחלוקת החזיתות

 פתחים לכיוון מערב פתחים לכיוון מערב

 שבירת גושי המבנה והסטתם שבירת גושי המבנה והסטתם

 רחובות 2-חשיפת חזיתות ל אחר

 פתחים שקועים פתחים שקועים הצללות

 גגוני בטון בולטים מעל הפתחים גגוני בטון בולטים מעל הפתחים

 פתחים קטנים פתחים קטנים

 מיקום מרפסות בטור ורטיקלי מיקום מרפסות בטור ורטיקלי

 תריסי מספרים תריסי מספרים
מיקום איזורי 

 שירות

 אחורי אחורי

חומרי גמר    
 ופרטים

-רחב ו -בפינת הרחוב ורטיקליים. שקועים חלונות עץ
. אופקיות' בין המרפסות פרופ. צרים 2

 .במרפסות בצמדים ורטיקליים רחבים
אופקיים צרים בשלשות לאורך חללי   חלונות ברזל

 פתיחת מספריים, המדרגות

י קורות  "חללי המדרגות מודגשים ע במישור הקירות גגונים
ק ובגג  "אנכיות המתחברות לגגונים בק

 .קירות אנכיים בולטים בסיומת 2י "וע
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 המשך-כרטיס מבנה 1.6
 סדוק סדוק טיח מצב פיסי

 התנפחות התנפחות

 הוחלף הוחלף נגרות

 זקוק לשיקום זקוק לשיקום

 חלודה חלודה מסגרות

אלמנטים  /בניה
 פוגעים בערכים

 ק"תוספת בניה בק ק"תוספת בניה בק
 שינויים בפתחים שינויים בפתחים

 סגירת מרפסות סגירת מרפסות

מיזוג בחזית  , צנרת, חיווט, כבלים
 הסימטריה הקלאסית

 מיזוג בחזית, צנרת, חיווט, כבלים

הימנעות מיסודות דקורטיבים חסרי יעד  
ושימוש ועיצוב קפדני של אלמנטים 

 פונקציונאליים

מהווה ' עיצוב קפדני של האלמנטים הפונק
יסוד דקורטיבי עיקרי בקומפוזיצית  

קורות היקפיות , גגוני הצללה. החזיתות
 .מיקום המבנה והגושים, ואנכיות

 -פתרונות אדריכליים לבעיית האקלים
 .הצללה

מיקום במרפסות ובטורים  , גושים מוסטים
קורות אנכיות  , פתחים שקועים, ורטיקליים

גגונים  , ואופקיות בולטות מעל ולצד פתחים
 .מעל פתחים

 -פתרונות אדריכליים לבעיית האקלים
 אוורור

בכל הקומות גושים  , פתחים ומרפסות בהיקף
 .מוסטים

יוצרות את ההדגשה האופקית בגושי  , תלויות מרפסות
 המגורים ומשחקי אור וצל

חללי המשדרגות בגושים ורטיקליים צרים   ציר אנכי כאלמנט ציבורי
וגבוהים החשופים בחלונות אופקיים 

י קורות אנכיות המתחברות  "ומודגשים ע
קירות אנכיים   2י "ק ובגג וע"לגגונים בק

מפרידים ומחברים בין  . בולטים בסיומת
י חלונות מחזקת  "חשיפתם ע, אגפי המגורים

 .את הקשר של המבנה עם הרחוב
המקום הפינתי מאפשר חשיפה כפולה  פינה אורבנית

והבלטה של התלת מימדיות של הגושים  
הפינה המודגשת  . והאלמנטים בחזיתות

במבנה קטום רחב וגגונים לרוחב משתלבים  
 במבנה שתי וערב בין קווי המרפסות

דקו באה לידי ביטוי  -השפעת סגנון האר אחר
בהדגשות ורטיקליות  , בקווים גאומטריים

י ,י קורות בולטות והדגשה אופקית ע"ע
 .גגונים מעל פתחים ובסיומת חללי המדרגות

 בין לאומי

קונסטרוקציה  
 וחומרים

 בטון שלד מבנה הנדסי

 מרובע/חתך מלבני, פח מרזבים מערכת ניקוז

 אפים

 זרבוביות

פונקציונאליות 
 החומרים

 אחורי אחורי ריכוז צנרת

מיקום חדרים  
 רטובים

 אחורי לפי פרוגרמה

 
הפניה לזרימת  

 רוח

 חלונות ומרפסות בהיקף כל הקומות חלונות ומרפסות בהיקף כל הקומות
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 רקע היסטורי ותרבותי 2.1

 תיעוד היסטורי. 2

 .תוכנן בסגנון הבינלאומי 81הבניין ברחוב החשמונאים 

 

  1956-1931הסגנון הבינלאומי אדריכלות 

 מבוסס על מאמרו של מיכאל לוין
  

על שם בית הספר רב  " באוהאוס"המכונה לרוב )הסגנון הבינלאומי או הסגנון המודרני המוקדם 

זכה לשמו בעקבות תערוכה שהתקיימה במוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק והוא  ( ההשפעה

הסגנון הבינלאומי והעיר תל אביב  . מבטא את האופי האוניברסלי של שפת העיצוב החדשה

,  30 -הסגנון מאפיין באופן מובהק את הבניה בתל אביב בשנת ה: מקיימים קשר גומלין הדוק

השפעת התנועה  . בעוד תל אביב היא אחד המייצגים הבולטים של הסגנון בעולם כולו

מעצבים ואמנים  , אדריכלים 19המודרניסטית באדריכלות הגיעה לארץ בעקבות עלייתם של 

והביאו עמם את תפישת הבניה האירופאית אשר השתלבה עם  " באוהאוס"שלמדו בבית הספר 

 .רוח החלוציות והסוציאליזם של הישוב היהודי החדש

  

 מאפייני הסגנון הבינלאומי

קוק  'נסחו הנרי ראסל היצ 1932בשנת , הסגנון הבינלאומי הוגדר על ידי אדריכלי התקופה

בהיעדר הדגש  , ונסון שלושה מאפיינים אשר מתמקדים בחשיבות החלל בניגוד למסה'ופיליפ ג

קבע אף , מאבות הסגנון הבינלאומי, האדריכל לה קורביזיה.  על סימטריה ובהמנעות מקישוט

תכנית  , גג המשמש גם כגן, בניה על עמודים: הוא חמישה עקרונות של האדריכלות החדשה

,  בין מאפייני הסגנון הדגש המהותי הינו על פונקציונאליות. חלון פס וחזית חופשית, חופשית

 .שממנה נגזרים מאפיינים רבים אחרים

 :יש לכך מספר גורמים. הסגנון הבינלאומי נקלט בישראל באופן גורף כמעט

 .חוסר מסורת בנייה והיעדר דפוס מחייב מקובע

 .שאיפה חזקה למודרניזציה שאיפיינה את כל מערכות היישוב העברי

 .הקשר של קהילת האדריכלים המקומית עם מערב אירופה

 .יעילה וזולה, דרישה שהתעוררה בשנות השלושים לבניה עממית

בשלהי  , תל אביב מתייחדת בכמות ובריכוז גדול של מבנים  היוצרים אווירה עירונית שלמה

שנות השלושים נהפך הסגנון לשפה העיצובית היחידה של העיר שהתאפיינה בשלושה  

האקלים  , בעוד אירופה מתאפיינת באקלים צונן. הגג השטוח ומוטיב העקומה, העמוד: מרכיבים

החם בישראל הכתיב שינויים סגנוניים המתמקדים בהצרת הפתחים ובהחלפת חלון הסרט  

עקרון הבניה על עמודים הוחל בתל אביב  . במרפסת הצילה על הבית ומונעת חדירת עומס חום

עקרון זה מאפשר זרימה חופשית של אוויר והמשך הגינה  , הודות למאבקו של זאב רכטר

 .מתחת לבית

הגגות השטוחים לא שימשו לגן  כפי שקבע לה קורביזיה אלא כמקום מפגש לדיירי הבית  

אולם  , רוב בתי הסגנון הבינלאומי נבנו כקוביות. וכמרחב משותף לכיבוס בגדים ותלייתם לייבוש

העקומה שוברת את הקובייתיות  . בחלקם נפוץ השימוש בקווים עגולים במרפסות ובחזיתות

 .ומעניקה למבנה אופי מעניין ומורכב יותר
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 רקע היסטורי ותרבותי 2.1
 תיעוד היסטורי. 2

 ...הסגנון הבינלאומי המשך

החופשית והעקומה התאפשרו בזכות  הפינה במיוחד , מעקרונות הסגנון הבינלאומירבים 

טכניקת הבטון נפוצה בארץ בימי המנדט ובכך פתחה פתח לגיוון עצום . השימוש בבטון מזויין

 .בצורות ובעיצוב אלסטי של מבנים

בתקופת המנדט הבריטי התחברו בתל אביב גורמים אנושיים וחברתיים עם תמורות טכנולוגיות  

ואפשרו את התפתחות הסגנון ואת עמדתה של העיר כסמל לאחת התנועות  , ואסתטיות

 .  20 -הרעיוניות החשובות במאה ה

 

 :האזור

עריית תל , פ מפות דרויאנוב"ע) 1933המבנה הוקם על אדמת שפיר וקליין שנגאלה בשנת 

 .שפיר וקליין קנו וגאלו אדמות נוספות ביניהן מה שהיום הוא חלק שכונת שפירא(. אביב

אולם בתוכנית גדס , שעברו ברחוב יהודה הלוי, האדמה היתה מחוץ לגבולות העיר1930עד 

בשנות  . הגבולות התרחבו וכללו גם אותו( פ מפות דרויאנוב"ע) 1934-האזור נכלל בתוכנית וב

פטריק גדס הוזמן  ' של המאה הקודמת כאשר התפתחותה של תל אביב התעצמה פרופ 20-ה

,  דרום-התמקדה בפיתוח העיר בכיוון צפון 1928-הצעתו מ. להכין תוכנית מתאר כללית לעיר

התפתחותן הטבעית והפקטית של ערי נמל וערי חוף היא בהימתחות לאורך  "מתוך התפיסה כי 

(.  נתי מרום', עיר עם קונספציה'מתוך , גדס" )קו החוף וזאת מהר יותר מאשר אל פנים הארץ

 .  רחוב אבן גבירול -ממזרח, הים-ממערב: מערב-וכך נקבעו גבולות העיר מזרח

חל שינוי בגישה התכנונית עקב קצב צמיחת האוכלוסיה הגדלה וגלי העלייה הצפויים  1930-ב

.  כאשר רוקח ושיפמן הכינו סדרה של תוכניות לכל השטחים אליהם תל אביב צפויה להתרחב

חלוקה לאזורים לפי שימושי קרקע וכן  , תוכניות אלו היו ברוח המודרניסטית והתאפיינו באחידות

י הגדרת מימדי מגרשים אופייניים אחוזי בניה וקווי  "ע -"אביבי-תבנית הבניין התל"קיבעו את 

(  וכך גם אדמת שפיר וקליין)שהיו פנויים ופתוחים , השטחים במעבר לגבולות תוכנית גדס. בניין

 .מציאות חדשה' יש מאין, 'נתפסו כלוח חלק שעליו אפשר לשרטט ולברוא

וקבע  , לראשונה הוכרזה תל אביב כחלק מאזור בניין ערים וזה כלל גם את שרונה ויפו 1930-ב

 .האיילון וגבול יפו, את הגבולות הטבעיים של העיר לשטח שבין הירקון

בתוכנית זו  . 1933והיא נמשכה עד , החלה העבודה על החזית המזרחית של תל אביב 1931-ב

אולם למרות זאת  . העיר הקיימת וקבע אחוזי צפיפות נמוכים יותר" לתקן את המעוות"ניסו 

, של גדס' כפר הגנים'שיפמן לא הרגיש שהיא נותנת מענה לתנאי המגורים האידיאלים כמו 

הפכה התוכנית למזרח , וכך כבר בשלביה הראשונים, מעבר לירקון, שהגשמתו אפשרית בצפון

 .לפשרה זמנית ולא אידיאלית, ללא מספקת( אשר ממערב לאיילון)תל אביב 
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 רקע היסטורי ותרבותי 2.1
 המשך

 :האדריכלים

 .  תיעוד עליולא נמצא כל . דגן. אדריכל המבנה והמהנדס היה ככל הנראה א

 

 :  הבניין

קומות   3מבנה מגורים בן הינו  14ורחוב קרית ספר  81המבנה בפינת רחוב החשמונאים 

עקרונות  לפי  1934בשנת תוכנן הבניין . וקומת מרתף חלקית הפונה לחצר אחורית מונמכת

בעלות על הבניין עברה ליצחק  1935-בבעלותו של יהודה רוזנווין וב ,הבינלאומיהסגנון 

המבנה פונה לשני הרחובות הראשיים כאשר בכל חזית רחוב ממוקם במרכזה חדר  . קוקוטק

הדירות מאורגנות באופן כזה שכל חדרי המגורים ממוקמים  . מדרגות הפונה אף הוא לרחוב

כל חדרי  . בטבעת החיצונית ופונים כולם לחזיתות הראשיות ולחלק הקידמי של חזית הצד

 .השירותים פונים למעין חצר פנימית פתוחה הממוקמת בחלקו האחורי של המבנה

 –הוצא היתר שינויים למבנה בקומת הגג להוסיף סככה מעל אזור הכביסה  1935בשנת 

הפונה לפינת  , ובאותה שנה גם שונה היעוד של חלק מקומת הקרקע, (38' עמ) 53היתר 

קיבל המבנה רישיון   1942בשנת (. 40' עמ)777היתר  -הרחובות ממגורים לחנות מכולת

  -לא נמצאה התוכנית ולא ברור כיום היכן מוקם המרחב המוגן. איש 45-להתקין מרחב מוגן ל

 (.  42' עמ) 198היתר . יש לבדוק בשטח

המבנה הוא בבעלות מהנדס ושמאי המקרקעין   90-פ חומר מעיריית תל אביב בשנות ה"ע

הוצא היתר לשימוש חורג להפוך את הדירות   1992-ב(. לא ידוע ממתי)אברהם לאופר 

-ב(. 41' עמ) 7-930257היתר  -שבקומת המרתף והקרקע למשרדים למקצועות חופשיים

גם כן למשרדים למקצועות  ' הוצא היתר שימוש חורג להפוך שתי דירות בקומה א 1994

בזמן הפיכת הדירות למשרדים גם מוקמו חניות בחצר (. 52' עמ) 7-940578היתר  -חופשיים

 .הקידמית של המבנה

י האדריכל טוביה קץ לבניית שתי דירות על גג המבנה לפי תוכנית  "הוצא היתר ע 1993בשנת 

 4-930552היתר  -(קיימיםשמאפשרת הוספת בניה של דירות חדשות על גגות בבנינים )ס 

במהלך  , הבקשה אושרה ונוספו דירות על הגג וכן גם נסגרו המרפסות שבחזית(. 59' עמ)

 .תוספת הבניה שופץ המבנה וכוסה בטיח שפריץ על בסיס צמנטי על גבי הטיח המקורי

דירות אך  4-י האדריכל טוביה קץ לפצל את שתי הדירות על הגג ל"הוגשה בקשה ע 1995-ב

 .בקשה זו נדחתה
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 תשריט תוכנית השימור 2.2



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

17 

 1917: תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור

 משוערהחשמונאים מיקום ' רח

ניתן לראות כי האזור המדובר עדיין לא מבונה  
 .בשנה זו

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3
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 1924: תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור

 משוערהחשמונאים מיקום ' רח

ניתן לראות כי האזור המדובר עדיין לא מבונה  
 .בשנה זו והוא מחוץ לגבולות העיר

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3
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 1944:  תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור

את חדרי , ניתן לראות את המבנה
המדרגות ואת הסוכה על הגג שהותרה  

 .  1935לבניה ב  

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3
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 1949:  תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור

ניתן לראות בבירור את הגגון מעל חדרי 
 .המדרגות ואת חדר הכביסה האחורי

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 1966:  תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור

ניתן לראות את הגינון בחצרות הקידמיות ואת  
 .                                הכניסה לחנות מפינת הרחוב
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 דרויאנוב' מפה א-אביב לפני הבנות העיר-אדמות תל :שם המפה

 ~1935:ריךתא

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

 ניתן לראות כי האיזור היה ריק מגידולים

 מפות היסטוריות 2.4
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 .אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

חלק זה של רחוב החשמונאים שייך לאדמת שפיר  
 .1933אדמות שנגאלו בשנים , וקליין

 דרויאנוב' מפה ב-אביב לפי שנות גאולת אדמתן-אדמות תל :שם המפה

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 מפות היסטוריות 2.4
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 מפות היסטוריות 2.4

 .אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

והאיזור  , בשנה זאת מסומן הרחוב בחלקו המזרחי
  יהודה'ו' קרית ספר', 'החשמונאים'בין הרחובות 

 .כלא מבונים'  הלוי

 שערך דרויאנוב ברוורי .ר א"י ד"המפה הוכנה ע, תל אביב והסביבה הקרובה :שם המפה

 1934:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ
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 דרויאנוב' מפה ה 1922העיר הבנויה וגבולות העיריה בסוף  :שם המפה

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

 מפות היסטוריות 2.4
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 דרויאנוב' מפה ה 1924בסוף  העיריההעיר הבנויה וגבולות  :שם המפה

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 .אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

ניתן לראות כי הרחוב אינו במסגרת גבולות העיר  
 .1923ב

 מפות היסטוריות 2.4
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 דרויאנוב' מפה ה 1930העיר הבנויה וגבולות העיריה בסוף  :שם המפה

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

-ניתן לראות כי הרחוב אינו במסגרת גבולות העיר ב
 .1932-אך כן במסגרת תוכנית גדס מ, 1930

 מפות היסטוריות 2.4
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 דרויאנוב' מפה ג 1930התפתחות רשת הכבישים  :שם המפה

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

לפי המפה ניתן לראות כי מקטע מהרחוב התפתח  
 1933-34בשנים ( מערבית למבנה)

 מפות היסטוריות 2.4
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 1936:תאריך

 1:250: מ"קנ

 מפות היסטוריות 2.4

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

-ניתן לראות כי הרחוב אינו במסגרת גבולות העיר ב
ידוע שהבניין קיים בשנה זאת על סמך .  )1936

 (.מסמכים
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 מסמכים היסטוריים 2.6

 מסמך  

 'מס

 הערות תוכן המסמך תאריך

   2222רישיון  2222רישיון מילולי מספר  28/01/1934 1

   2222רישיון  תשריט בלוק 28/01/1934 2

   2222רישיון  תוכנית מרתף 28/01/1934 3

   2222רישיון  חתך   28/01/1934 4

   2222רישיון  חתך 28/01/1934 5

   2222רישיון  תוכנית סניטרית 28/01/1934 6

 53רישיון  53רישיון מילולי מספר  28/01/1935 7

 53רישיון  תכנית קומת הגג 28/01/1935 8

   777רישיון  777רישיון מילולי מספר  15/11/1935 9

   777רישיון  תוכנית קומת הקרקע 15/11/1935 10

   198רישיון  198רישיון מילולי מספר  19/10/1942 11

 משרדים כשימוש חורג מילולי -בקשה לשימוש חורג 10/05/1992 12

 משרדים כשימוש חורג תוכנית קומת המרתף 10/05/1992 13

 משרדים כשימוש חורג תוכנית קומת הקרקע 10/05/1992 14

 7-930257היתר  היתר לשימוש חורג 22/03/1993 15

 7-940578היתר  בקשה להיתר לשמוש חורג 27/12/1992 16

 7-940578היתר  תוכנית קומה א 17

 7-940578היתר  חתכים 18

 מילולי -בקשה לאישור חניה כפולה 03/04/1994 19

 תשריט הבלוק 03/04/1994 20

 7-940578היתר  היתר לשימוש חורג 04/08/1994 21

 7/87/3025ערר  הגשת ערר על היתר שימוש חורג 23/02/1994 22

 921836בקשה  הסרת התנגדות על שימוש חורג 18/04/1994 23

 מילולי -בקשה להיתר לבנית דירות על הגג 09/03/1993 24

 מילולי -בקשה להיתר לבנית דירות על הגג 09/03/1993 25
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 מסמכים היסטוריים 2.6

 מסמך  

 'מס

 הערות תוכן המסמך תאריך

 תוכנית קומת הגג 09/03/1993 26

 תוכנית גג עליון 09/03/1993 27

 4-930552היתר בניה  4-930552היתר מילולי מספר  02/08/1993 28

 בקשה לדחיית פירוק מרפסות סגורות 31/07/1994 29

 לא אושר יחידות 4-חלוקת דירות הגג ל -בקשה להיתר 01/01/1995 30

 מילולי -בקשה להיתר 01/01/1995 31

 מילולי -בקשה להיתר 01/01/1995 32

 מפה מצבית 01/01/1995 33

 תוכנית פיתוח שטח 01/01/1995 34

 תכנית קומת המרתף 01/01/1995 35

 תכנית קומת הקרקע 01/01/1995 36

 תכנית קומה א 01/01/1995 37

 תכנית קומה ב 01/01/1995 38

 תכנית קומה הגג 01/01/1995 39

 1-1חתך  01/01/1995 40

 2-2חתך  01/01/1995 41

 3-3חתך  01/01/1995 42

 4-4חתך  01/01/1995 43

 5-5חתך  01/01/1995 44

 חזית דרומית 01/01/1995 45

 חזית מערבית 01/01/1995 46

 חזית מזרחית 01/01/1995 47

 חזית צפונית 01/01/1995 48

 2-0039-37סירוב  החלטת ועדה מקומית בנוגע לבקשה להיתר 10/05/1995 49

 בקשה התקבלה אישור תמרור איסור כניסה לחניה 01/01/1999 50
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 דגן. א: האדריכל, א "תעיריית :  מקור 28.01.1934:  תאריך  -1' מסמך מס

 הרשיון לבניית הבית המקורי 2222ס 'רשיון מ
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 דגן. א: האדריכל, א "תעיריית :  מקור 28.01.1934:  תאריך  -2' מסמך מס

משוער כי זאת  , בחותמת לא מופיע מספר ההיתר. תרשים הבלוק והמגרש 2222ס 'רשיון מ
 .התכנית
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 דגן. א: האדריכל, א "תעיריית :  מקור 28.01.1934:  תאריך  -3' מסמך מס

 .תכנית קומת המרתף, הרשיון לבניית הבית המקורי 2222ס 'רשיון מ
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 דגן. א: האדריכל, א "תעיריית :  מקור 28.01.1934:  תאריך  -4' מסמך מס

 .חתך דרך חדר המדרגות, ב-חתך א, הרשיון לבניית הבית המקורי 2222ס 'רשיון מ
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 דגן. א: האדריכל, א "תעיריית :  מקור 28.01.1934:  תאריך  -5' מסמך מס

 .ב-חתך א, הרשיון לבניית הבית המקורי 2222ס 'רשיון מ
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 דגן. א: האדריכל, א "תעיריית :  מקור 28.01.1934:  תאריך  -6' מסמך מס

 .תכנית סניטרית, הרשיון לבניית הבית המקורי 2222ס 'רשיון מ
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 דגן. א: האדריכל, א "תעיריית :  מקור 28.01.1935:  תאריך  -7' מסמך מס

 "לבנין סככה על הגג" -53ס 'רשיון מ
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 דגן. א: האדריכל, א "תעיריית :  מקור 28.01.1935:  תאריך  -8' מסמך מס

 "לבנין סככה לכביסה על הגג" -53ס 'רשיון מ
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 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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 דגן. א: האדריכל, א "תעיריית :  מקור 15.11.1935:  תאריך  -9' מסמך מס

רשיון שהתקבל להפיכת הדירה הפינתית לחנות  " לחנות~~~~~ לשנות " -777ס 'רשיון מ
 .ופתיחת פתח כניסה מפינת הרחובות
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 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

41 

 דגן. א: האדריכל, א "תעיריית :  מקור 15.11.1935:  תאריך  -10' מסמך מס

 תכנית קומת קרקע -777ס 'רשיון מ
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 א  "תעיריית :  מקור 19.10.1942:  תאריך  -11' מסמך מס

 "להתקין מקלט להגנה בפני רסיסי פצצות והדף האוויר" -198ס 'רשיון מ

 .לא נמצאו במקום סימנים לביצוע ההיתר
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 לאופראברהם : עורך ומהנדס   א "תעיריית :  מקור 10.05.1992:  תאריך  -12' מסמך מס

 .משרדים כשימוש חורג, חנות ברישיון -מעל מרתף' ק 3בניין : מצב קיים

 .  שינוי בשימוש ממגורים למטרת משרדים בקומת מרתף וקרקע: בקשה לשימוש חורג
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 לאופראברהם : עורך ומהנדס   א "תעיריית :  מקור 10.05.1992:  תאריך  -13' מסמך מס

 .  שינוי בשימוש ממגורים למטרת משרדים בקומת מרתף וקרקע: בקשה לשימוש חורג
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 לאופראברהם : עורך ומהנדס   א "תעיריית :  מקור 10.05.1992:  תאריך  -14' מסמך מס

 .  שינוי בשימוש ממגורים למטרת משרדים בקומת מרתף וקרקע: בקשה לשימוש חורג
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 לאופראברהם : עורך ומהנדסא   "עיריית ת:  מקור 22.03.1993:  תאריך  -15' מסמך מס

ר בקומת מרתף ומדירת "מ 98-שימוש חורג משתי דירות מגורים בשטח כ" -היתר לשימוש חורג
   "שנים 5ר בקומת הקרקע למשרדים למקצועות חופשיים לתקופה של "מ 50מגורים בשטח 
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 אברהם לאופר: עורך ומהנדסא   "עיריית ת:  מקור 27.12.1992:  תאריך  -16' מסמך מס

' דירות למשרדים למקצוע חופשי בקומה א 2-שימוש חורג ב: "תיאור הבקשה 7 940578היתר 
הבקשה נתקבלה  ." ניתן להסדיר מקומות חניה במסגרת המגרש. ר"מ 117.1לצמיתות בשטח 

בתכנית המגרש מסומנים מקומות חניה קיימים ובנוסף מקום אחד צבוע באדום . והוצא היתר
לרחוב החשמונאים מופיעה מרפסת בנויה בקומת הקרקע אשר כיום לא  בחלק הפונה. כמוצע
 .קיימת
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 אברהם לאופר: עורך ומהנדסא   "עיריית ת:  מקור 27.12.1992:  תאריך  -17' מסמך מס

עם סימון המשרדים שימוש חורג  ' תוכנית קומה א -בקשה לשימוש חורג 7 940578היתר 
 תכנית הקומה -מתוך הגרמושקה. לצמיתות



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

49 

 אברהם לאופר: עורך ומהנדסא   "עיריית ת:  מקור 27.12.1992:  תאריך  -18' מסמך מס

דירות למשרדים למקצוע חופשי בקומה   2-שימוש חורג ב:"מהות הבקשה -בקשה לשימוש חורג
מתוך  ." / ניתן להסדיר מקומות חניה במסגרת המגרש. ר"מ 117.1לצמיתות בשטח ' א

 חתכים -הגרמושקה
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 אברהם לאופר: עורך ומהנדסא   "עיריית ת:  מקור 03.04.1994:  תאריך  -19' מסמך מס

.  70-הקיימת בחלק הצפוני של החצר עוד משנות ה, חניה כפולה פורמליתבקשה לאשר מבחינה 
 (.אך לפי המצב כיום בשטח החנייה קיימת,  לא נמצא מסמך שמאשר או שולל את הבקשה)
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 אברהם לאופר: עורך ומהנדסא   "עיריית ת:  מקור 03.04.1994:  תאריך  -20' מסמך מס

.  70-הקיימת בחלק הצפוני של החצר עוד משנות ה, חניה כפולה פורמליתבקשה לאשר מבחינה 
 (.אך לפי המצב כיום בשטח החנייה קיימת,  לא נמצא מסמך שמאשר או שולל את הבקשה)

 .מופיע בתיק הבניין 940578' רק היתר מס, כמו  כן מופיעות אסמכתאות נוספות לחניות

 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

52 

 אברהם לאופר: עורך ומהנדסא   "עיריית ת:  מקור 04.08.1994:  תאריך  -21' מסמך מס

משרדים למקצועות חופשיים בקומה   2-שימוש חורג משתי דירות מגורים ל" -היתר לשימוש חורג
   "שנים 5ר לתקופה של "מ 117-מעל קומת הקרקע בשטח כ' א



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

53 

 אברהם לאופר: עורך ומהנדסא   "עיריית ת:  מקור 23.02.1994:  תאריך  -22' מסמך מס

. 'הגשת התנגדות על אישור שימוש חורג למשרד משתי דירות מגורים בקומה ב -היתר לשימוש חורג
   (.לא נמצאו בקשה והיתר במסמכים)



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

54 

 אברהם לאופר: עורך ומהנדסא   "עיריית ת:  מקור 18.04.1994:  תאריך  -23' מסמך מס

  .'על אישור שימוש חורג למשרד משתי דירות מגורים בקומה בהסרת ההתנגדות  -היתר לשימוש חורג



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

55 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 9.03.1993:  תאריך  -24' מסמך מס

סגירת מרפסות בשתי , " ס"בניית שתי דירות על גג בניין קיים לפי תוכנית " -בקשה להיתר
 . "החזיתות



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

56 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 9.03.1993:  תאריך  -25' מסמך מס

סגירת מרפסות בשתי " ס"בניית שתי דירות על גג בניין קיים לפי תוכנית " -בקשה להיתר
   "החזיתות



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

57 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 9.03.1993:  תאריך  -26' מסמך מס

סגירת מרפסות בשתי " ס"בניית שתי דירות על גג בניין קיים לפי תוכנית " -בקשה להיתר
 תכנית הגג המוצעת -מתוך הגרמושקה/     "החזיתות



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

58 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 9.03.1993:  תאריך  -27' מסמך מס

סגירת מרפסות בשתי " ס"בניית שתי דירות על גג בניין קיים לפי תוכנית " -בקשה להיתר
 על הגג סידור מערכת סולארית -מתוך הגרמושקה/   "החזיתות



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

59 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 2.08.1993:  תאריך  -28' מסמך מס

על הגג  . עם חדרים מוגנים דירתיים" ס"בניית שתי דירות על גג בניין קיים לפי תוכנית " -היתר
   "סידור מערכת סולארית



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

60 

 אברהם לאופר: עורך ומהנדסא   "עיריית ת:  מקור 31.7.1994:  תאריך  -29' מסמך מס

לא נמצא מסמך שמאשר או שולל את  )ׁ   .בקשה לדחיית פירוק מרפסות כתנאי להיתר בניה על הגג
  (.המרפסות לא פורקו, אך כפי שניתן לראות כיום בשטח, הבקשה



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

61 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -30' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" - (לא אושרה)בקשה להיתר 
   "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

62 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -31' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" - (לא אושרה)בקשה להיתר 
 "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

63 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -32' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" -( לא אושרה)בקשה להיתר 
 "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

64 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -33' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" -( לא אושרה)בקשה להיתר 
 מפה מצבית -מתוך הגרמושקה/   "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 

 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

65 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -34' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" - (לא אושרה)בקשה להיתר 
 תכנית פיתוח חצרות -מתוך הגרמושקה/   "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

66 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -35' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" - (לא אושרה)בקשה להיתר 
 קומת המרתףתכנית  -מתוך הגרמושקה/   "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

67 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -36' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" - (לא אושרה)בקשה להיתר 
 קומת קרקעתכנית  -מתוך הגרמושקה/   "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

68 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -37' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" - (לא אושרה)בקשה להיתר 
 קומה אתכנית  -מתוך הגרמושקה/   "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

69 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -38' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" - (לא אושרה)בקשה להיתר 
 קומה בתכנית  -מתוך הגרמושקה/   "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

70 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -39' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" - (לא אושרה)בקשה להיתר 
 קומת גג חדשה מוצעתתכנית  -מתוך הגרמושקה/   "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

71 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -40' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" - (לא אושרה)בקשה להיתר 
 1-1חתך  -מתוך הגרמושקה/   "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

72 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -41' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" - (לא אושרה)בקשה להיתר 
 2-2חתך  -מתוך הגרמושקה/   "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

73 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -42' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" - (לא אושרה)בקשה להיתר 
 3-3חתך  -מתוך הגרמושקה/   "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

74 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -43' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" - (לא אושרה)בקשה להיתר 
 4-4חתך  -מתוך הגרמושקה/   "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

75 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -44' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" - (לא אושרה)בקשה להיתר 
 5-5חתך  -מתוך הגרמושקה/   "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

76 

 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -45' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" - (לא אושרה)בקשה להיתר 
לרחוב  )חזית דרומית  -מתוך הגרמושקה/   "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 

 (החשמונאים



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
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 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1995:  תאריך  -48' מסמך מס

דירות קטנות  4-דירות גג ל 2י חלוקת "תוספת יחידות מגורים ע" - (לא אושרה)בקשה להיתר 
 חזית צפונית -מתוך הגרמושקה/   "תוספת ללא תוספת שטח בנוי 20%במסגרת 
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 קץ טוביה: עורך ומהנדסא   "עיריית ת:  מקור 10.05.1995:  תאריך  -49' מסמך מס

 .דירות 4דירות גג ל  2החלטת ועדה מקומית לא לאשר חלוקת 
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 טוביה קץ:  אדריכלא   "עיריית ת:  מקור 1.01.1999:  תאריך  -50' מסמך מס

 .  אישור תמרור איסור כניסה לחניה
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מצב קיים –תיעוד צילומי . 3  

הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1  

 .ספר קריתמבט דרומה לרחוב . 1

 .מבט מזרחה לרחוב החשמונאים. 3

1 
2 

3 

 .מבט מערבה לרחוב החשמונאים. 2
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.  79החשמונאים  ' רחפינת  11ספר  קרית. 3
 (.ספר קרית' לרחחזית )

83 

מצב קיים –תיעוד צילומי . 3  

הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1  

 1 15ספר  קרית. 1

2 

מאחוריו חזית  ), 16ספר  קרית' חניון ברח. 1
 ).37קרליבך ' אחורית של בנק החקלאות ברח

 .15ספר  קרית. 2

3 
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מצב קיים –תיעוד צילומי . 3  

הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1  

1 
2 3 

.  79החשמונאים  ' רחפינת  11ספר  קרית. 1 78החשמונאים ' רחפינת  9ספר  קרית. 2
 (.ספר קרית' לרחחזית )

 .80החשמונאים ' רחפינת  12ספר  קרית. 3
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מצב קיים –תיעוד צילומי . 3  

הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1  

החשמונאים ' רחפינת  12ספר  קרית.  1
 (.החשמונאים'  לרחחזית . )80

 .  בנק החקלאות, 83החשמונאים . 2

1 2 

3 
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 חזיתות המבנה 3.2
 .החשמונאים' רח( דרומית)חזית קדמית 

2 

1 
3 

 .חזית דרומית. 2 .כניסה לבניין, חזית דרומית. 1

 .חזית דרומית. 3
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 .מערבית -פינה דרום. 1

1 

 חזיתות המבנה 3.2
 (ספר וקריתמפגש הרחובות החשמונאים )פינה דרום מערבית 

כניסה לשטח , מערבית -פינה דרום. 1
 .מסחרי

 .מערבית -פינה דרום, גגון אופקי. 2

2,3 
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 .  חזית מערבית, כניסה לבניין. 2

 חזיתות המבנה 3.2
 ספר קרית' רח, (מערבית)חזית קדמית 

1 

 .מערבית -מבט לפינה צפון. 1

2 
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 חזית מערבית. 2 חזית מערבית. 1

1 

 חזיתות המבנה 3.2
 (ספר קרית)חזית מערבית 

 .  מערבית -מבט לפינה דרום. 3

2 

3 
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 חזיתות המבנה 3.2
 (  אחורית)חזית צפונית 

 חזית צפונית. 1

1 

 .  מבט לבנק החקלאות, חזית צפונית. 2

2 

 .  מזרחית -מבט לפינה צפון. 3
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 חזיתות המבנה 3.2
 (מזרחית)חזית אחורית 

 חזית מזרחית  . 2 .  מזרחית -מבט לפינה צפון. 1

1 

3 

 חזית מזרחית  . 3

2 
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 חזיתות המבנה 3.2
 (מזרחית)חזית אחורית 

 חזית מזרחית  . 2 .חזית מזרחית. 1

 .  מזרחית -מבט לפינה דרום. 3

3 

1 

2 
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 חללים פנימיים 3.3
 .ספר קרית' כניסה מרח', חדר מדרגות א

תחילת מהלך המדרגות בקומת  .1
 הקרקע עם פרט מדרגה ראשונה עגולה

1 

 . ארון שירות, כניסה לדירות פודסט. 2

   .חלון מעל דלת כניסה לדירה. 3

2 
3 
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 חללים פנימיים 3.3
 .ספר קרית' כניסה מרח', חדר מדרגות א

5 

 קומתי וחלון חדר מדרגות פודסט. 4

4 

 .יציאה לדירת גג. 5
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 חללים פנימיים 3.3
 .החשמונאים' כניסה מרח', חדר מדרגות ב

תחילת מהלך המדרגות בקומת הקרקע עם פרט  .1
 מעקה מברזל

1 

 מהלך מדרגות טיפוסי. 2

2 

 חלון חדר מדרגות. 3

3 
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 חללים פנימיים 3.3
 .החשמונאים' כניסה מרח', חדר מדרגות ב

1 2 

דלת כניסה לדירה וחלון  . 'קומה ג. 2
 .יציאה לגג

 .קומתי פודסט. 1
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.3

:רשימת פרטים כוללת  

  -חצי שקועה, פינתית זיתיתמרפסת 

חזית  )עם מעקה בנוי   זיזיתמרפסת 

 (.מערבית

 

.1-פר  

  -חצי שקועה, פינתית זיזיתמרפסת 

חזית  )עם מעקה בנוי  זיזיתמרפסת 

 (.דרומית

.2-פר  

 זיזיתמרפסת  -חצי שקועה, זיזיתמרפסת  

שקועה בחציה בנפח , עם מעקה בנוי

 (.חזית מערבית. )המבנה

 

.3-פר  

עם מעקה   זיזיתמרפסת  -זיזיתמרפסת 

 (.  חזית דרומית. )בנוי

 

.   4-פר  

מרפסת בנויה בקומת   -מרפסת בנויה

חזיתות דרומית  . )הקרקע על גבי הקרקע

 (.ומערבית

 

.5-פר  

חזית  ) זיזיתמרפסת בנויה  -זיזיתמרפסת 

 (.  מזרחית

. 6-פר  

מרפסת שירות   -מרפסת בנויה בנפח

 .  בחזית פנימית מזרחית

7-פר  

גגון כניסה מבטון ההופך  -גגון כניסה

לקרניז שעוטף את חזית חדר המדרגות  

 (.  חזיתות דרומית ומערבית)

 

.8-פר  

קרניז בטון משונן   -קרניז בטון משונן

מתחת לגגון  , בכניסה לחדר  המדרגות

 (.חזיתות דרומית ומערבית. )הכניסה

 

.9-פר  

קרניז בטון אופקי היקפי   -קרניז בטון

,  המופיע בקומה שלישית מעל לחלונות

עוטף את החזית ומחבר את הקרניזים של  

 .  שני חדרי המדרגות

.10-פר  

קרניז בטון מעל לחלונות   -קרניז בטון

  -חזית דרום. )בפינת המבנה בחזית

 (מערבית

.11-פר  

וחלון עץ  )דלת עץ מזוגגת  -יציאה למרפסת

 (.במרפסת מערבית חצי שקועה

 

.12-פר  

  ברזל חלונות סט -המדרגות חדר חלון

  אופקיים שדות 3 מ מורכב ,בלגי מפרופיל

  קיפ בציר פתיחה .קשיחה בניה ובניהם

  בכל מופיע) משותפת לפתיחה וידית אופקי

 .(הכניסות בשתי קומה

.13-פר  

 

  בתחילת מדרגה -מעוגלת ראשונה מדרגה

  בכניסה טראצו ביציקת המדרגות מהלך

  מצופה המדרגה כיום) .ספר קרית מרחוב

 .(פורצלן בגרניט

.14-פר  

  זיזיות פריקסט מדרגות -טראצו מדרגות

  מצופה המדרגה כיום) .טראצו ביציקת

 .(פורצלן בגרניט

.15-פר  

  מאחז ,ברזל מעקה -המדרגות חדר מעקה

   .אופקיים שטוחים פרופילים ומעקה צינור יד

.16-פר  

  הכניסה במפלסי המדרגות חדר פודסט

  תואמת טראצו ביציקת פודסט -לדירות

   .המדרגות לטראצו

.17-פר  

  -הביניים במפלסי המדרגות חדר פודסט

   .מצויירים בטון אריחי בריצוף פודסט

.18-פר  

 כנפית דו עץ דלת -לדירות בכניסה עץ דלת

  כאשר ,סימטרית-א בחלוקה צירית בפתיחה

  לנעילה הצר והחלק לפתיחה הרחב החלק

  איוורור חלון העליון בחלק .בריח עם

   .קיפ לפתיחת

.19-פר  

.20-פר .מעץ שירות ארון -שירות ארון  



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

98 

 5-פר

 5-פר

 5-פר

 6 -פר

 קומת קרקע

 7 -פר

 8 -פר  

 8 -פר  

 9 -פר  

 9 -פר  

 9 -פר  
 9 -פר  

 11 -פר  

 12 -פר  

 12 -פר  

 12 -פר  

 12 -פר  
 14 -פר  

 14 -פר  

 15 -פר  

 15 -פר  

 16 -פר  

 17 -פר  

 17 -פר  

 19 -פר

 19 -פר

 19 -פר

 19 -פר

 19-פר  

 16 -פר  
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 1 -פר  

 2 -פר  

 3 -פר  

 4-פר

 6 -פר

 'קומה א

 7 -פר

 8 -פר  

 8 -פר  

 11 -פר  

 12 -פר  

 12 -פר  

 12 -פר  

 13 -פר  

 13 -פר  

 17 -פר  

 17 -פר  

 18 -פר  

 18 -פר  

 19 -פר

 19 -פר

 20 -פר

 19-פר  
 15 -פר  

 15 -פר  

 16 -פר  

 16 -פר  
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.  פינתית חצי שקועה זיזיתמרפסת 1.
 (חזית דרומית)

 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

 .פינתית חצי שקועה זיזיתמרפסת . 2
 (חזית מערבית)     

 (  חזית דרומית. )זיזיתמרפסת . 4 (  חזית מערבית. )חצי שקועה זיזיתמרפסת . 3
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 (חזית מזרחית. )זיזיתמרפסת בנויה . 6

 (חזית דרומית. )מרפסת בנויה בקומת הקרקע. 5

 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

.     מרפסת בנויה בקומת הקרקע. 5
 (חזית מזרחית)

 .  מרפסת שירות בנויה בנפח. 7

 (חזית פנימית מזרחית)
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

 (.  חזית מערבית. )גגון כניסה מבטון שהופך לקרניז. 8

 (.  חזית דרומית. )גגון כניסה מבטון שהופך לקרניז. 8
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

.  קרניז בטון משונן בכניסה לחדר המדרגות. 9
 (חזית מערבית)

.  קרניז בטון משונן בכניסה לחדר המדרגות. 9
 (דומיתחזית )

 (חזיתות דרומית ומערבית. )קרניז בטון אופקי היקפי בקומה שלישית מעל החלונות. 10
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

קרניז בטון מעל החלונות  . 11
חזית פינתית  . )והכניסה למשרדים

 (מערבית -דרום

 .חלון חדר המדרגות. 13

 .דלת עץ מזוגגת וחלון עץ -יציאה למרפסת. 12
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

 .  טראצומדרגות . 15 .  מדרגה ראשונה מעוגלת. 14

 .מעקה חדר המדרגות. 16
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

 .חדר המדרגות במפלסי הכניסה לדירות פודסט. 17

 .  דלת עץ בכניסה לדירות. 19

חדר המדרגות במפלסי הכניסה   פודסט. 18
 .לדירות במפלסי הביניים
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

 .ארון שירות מעץ. 20
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 חצרות פנימיות וצמחיה 3.5
 ספר קרית' רח, (מערבית)חזית קדמית 

 

3 

1 2 

 .מערבית -מבט לפינה צפון. 1 .חזית מערבית, מבט לחצר קדמית שהוסבה לחניה. 3

חזית  , מבט לחצר קדמית שהוסבה לחניה. 4
 .מערבית

 .חזית מערבית, מבט לחצר קדמית שהוסבה לחניה. 2

4 
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 .  מבט לחזית  דרומית -חצר קדמית. 1

1 

4 

 דרומית, מבט לחצר קדמית. 4

חזית  ,  חצר קדמית שהוסבה לחניה. 3
 דרומית

חזית  ,  חצר קדמית שהוסבה לחניה. 2
 דרומית

2,3 

 חצרות פנימיות וצמחיה 3.5
 החשמונאים' רח, (דרומית)חזית קדמית 
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 .פינה דרום מזרחית, -1ירידה לדירה בקומה  . 2

 .פינה דרום מזרחית, מסתור אשפה . 3

 (דרומית)מבט לחצר קדמית . 1

1 

2 
3 

 חצרות פנימיות וצמחיה 3.5
 החשמונאים' רח, (דרומית)חזית קדמית 
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1 

2 

 (מזרחית)מבט לחצר אחורית . 1

 חצרות פנימיות וצמחיה 3.5
 (מזרחית)חזית אחורית 
 

 (מזרחית)מבט לחצר אחורית . 2

 (מזרחית)מבט לחצר אחורית . 3

3 
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 חזית צפונית -ירידה לגן ילדים. 3

2 1 

 חצרות פנימיות וצמחיה 3.5
 ספר קרית' רח, (מערבית)חזית קדמית 

 

 (חזית צפונית)שער ומדרגות שמובילות לגן ילדים . 2 (חזית צפונית)שער כניסה לחצר . 1

3 



 81החשמונאים ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
12/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

113 

 תיעוד אדריכלי. 4
 1:250 מ"קנ, תכנית מצבית 4.1

 

 (?מקורית)גדר בנויה 
עם חלק עליון 

 מפורזל

 גדר מקורית ריצוף לא מקורי

 .שטח אדמה מגונן

 גינון

 .שטח אדמה מגונן

 שטח מרוצף עם גינון

משמש  , ריצוף
 גם לחנייה

 ערוגות לגינון

 דגר תיל

 דגר יוטה

 ריצוף

פחי 
 אשפה

 גדר בנויה

 גדר במבוק קלה
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 חזיתות ראשיות

 ,  מרפסת מקורית

 .פיר חדר המדרגות

 ,  מרפסת מקורית

 .שנסגרה

 .פתוחה

 גגונים קלים שהתווספו
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 תכנית מרתף

 'גרג

 ירידה מהרחוב

 גן ילדים: שינוי ייעוד -2דירה 

 1דירה 

הוצא היתר להפוך   1993-ב
את הדירה למשרדים  
למקצועות חופשיים  

כיום  , שנים 5לתקופה של 
 .זו דירה

הוצא היתר   1994-ב
להפוך את הדירה  

למשרדים למקצועות  
חופשיים לתקופה של  

כיום מתפקד  . שנים 5
 כגן ילדים
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 תכנית קומת קרקע

 שטח מסחר

 ,  מרפסת מקורית

 .חדר המדרגות

 2דירה 

 ,  מרפסת מקורית

 1דירה 

 .שנסגרה

 .פתוחה
 3דירה 

הוצא היתר   1993-ב
להפוך את הדירה  

למשרדים למקצועות  
חופשיים לתקופה של  

 .  שנים 5

הוצא היתר   1993-ב
להפוך את הדירה  

למשרדים למקצועות  
חופשיים לתקופה של  

 .  שנים 5

הוצא היתר   1993-ב
להפוך את הדירה  

למשרדים למקצועות  
חופשיים לתקופה של  

 .  שנים 5

בוצא היתר   1935-ב
שינוי יעוד לאזור זה  

מדירת מגורים לחנו ץ  
 .מסחר

 כיום משמש למשרדים
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 טיפוסית.תכנית ק

 3דירה 

 ,  מרפסת מקורית

 .חדר המדרגות

 2דירה 

 ,  מרפסת מקורית

 1דירה 

 .שנסגרה

 .פתוחה
 4דירה 

הוצא היתר להפוך   1994-ב

בקומה א את הדירה 
למשרדים למקצועות  

 5חופשיים לתקופה של 
 .כיום זו דירה, שנים

הוצא היתר   1994-ב
להפוך את הדירה  

למשרדים למקצועות  
חופשיים לתקופה של  

 בקומה א . שנים 5

משמש כיום  
 למשרדים
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 תכנית גג

 .חדר המדרגות

 2דירה 

 1דירה 

 מרפסת גג

הוצא היתר   1993-ב
 2לבנות על הגג 

התנאים . דירות
להיתר כללו שיפוץ  

(  שהתבצע)של המבנה 
ופירוק סגירת  

שלא )המרפסות 
 (.התבצע

דירת גג לפי  
 1993-ההיתר מ

דירת גג לפי  
 1993-ההיתר מ
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 שיטות וחומרי בניה. 5

 טכנולוגיה וחומרי בניה

הוחלפה אבן הכורכר המסורתית שהיוותה את חומר הבניה השכיח עד   20-של המאה ה 20-בשנות ה
לבנים אלו נעשו מחול וסיד והוו את חומר הבניה השכיח עד . בלבני סיליקאט ולבני מלט, לאותה עת

, בעוד הבניה באבן כורכר חייבה מיומנות ועל כן חייבה העסקת פועלים ערבים. לשנות החמישים
עד תחילת  . פשוטה יותר ולכן אפשרה לפועל היהודי לעסוק במלאכה היתההבניה בלבני סיליקאט 

,  שנות השלושים שימשו אבני הסיליקט לבניית קירות נושאים שעליהם הושענו תקרות בטון יצוק
אולם משנות השלושים ואילך עם כניסת הסגנון הבינלאומי והשינוי בתפיסה וביכולת הטכנולוגית  

קירות הבניינים חופו לרוב בטיח  . והסיליקט שימש כמילואה בלבד מזוייןנבנו בתים משלד בטון 
טיח : הביא לארץ טכנולוגיה של טיח גרמני טיינרמהנדס גרמני בשם , חלק שסויד בלבן לאחר מכן

סוגי טיח אלה על נגזרותיהם  (. שטיינשפוץ)וטיח דמוי אבן ( קרצפוץ)טיח מגורד ( וואשפוץ)שטוף 
עקב חוסר היכולת של , חלק גדול מחומרי הבניה יובאו מאירופה. נשתמרו היטב לאורך השנים

 .  חלונות ועוד, דלתות, העולים מגרמניה להוציא ממנה את כספם הם העבירו סחורות כגון קרמיקה

המוזאיקה היוותה חומר . גרמי המדרגות הורכבו לרוב ממדרגות בטון טרומיות ומוזאיקה יצוקה
עבודת המסגרות  .  וכניסות הודות לעמידותה במים ולאורך זמן, שכיח בחדרי מדרגות מרפסות

על ידי פועלים ערבים  20-ונעשתה בשנות ה, אופיינית למעקות  וחלונות חדרי מדרגות היתהבברזל 
 .ביפו

 
אך סביר , במסמכי הבנין לא נמצאה עדות למרכיבי השלד. בית רוזנווין נבנה בסגנון הבינלאומי

המבנה נבנה בנפחים  : חזיתות המבנה. להניח כי מדובר בשלד בטון עם מילוי לבני סיליקט 
, מעקות המרפסות הם  מעקות בנויים. המחופים בטיח חלק על בסיס סיד בכל חזיתות המבנה

החלונות הם חלונות עץ והתריסים הם תריסי גלילה מעץ בחזיתות הקידמיות ותריסי כנף 
החלונות בחדר המדרגות עשויים ברזל ובהם בפתיחת ציר והמרזבים הם  . בחזיתות הצד" ערביים"

 .מרזבי פח אבץ חיצוניים בחתך מלבני
בכניסה לחדר המדרגות כנראה היתה יציקת טראצו : בבניין שני חדרי מדרגות:חדרי המדרגות 

פודסטי הבניים מרוצפים באריחי בטון  . בפודסטים של הדירות יש יציקת טראצו בגוון בהיר
המדרגות עצמן הן מדרגות פריקסט מטראצו , בגוון קרם עם דוגמאת איקס שחור  20\20מצוירים 

 .מעקה חדר המדרגות הוא מברזל עם מאחז יד מברזל והחלונות הם חלונות ברזל. בגוון בהיר
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במסגרת תוספת בניה על גג   90-עבר תהליך שיפוץ במהלך שנות ה 81החשמונאים ' המבנה ברח
, כמו כן . כחלק משיפוץ זה הוחלף כל הטיח במבנה והרבה מהפרטים המקוריים הוחלפו. המבנה

מרפסת אחת שפונה לרחוב קרית ספר ומרפסת  , נסגרו שתי מרפסות שפונות לרחוב החשמונאים
במרפסות החזית הראשית נשמרו הפרטים המקוריים להם נוספו ספי  . אחת שפונה לכיוון מזרח
חלק מהחלונות והתריסים המקוריים הוחלפו ואת חזיתות המבנה . שיש אשר אינם מקוריים

 .  ו"בלאי שנובע עם השנים וכ, צנרות ניקוז, מעטרים מזגנים כבלים שונים

 

 

 

 

 טיח

  בסיס על חלק טיח היה במבנה המקורי הטיח
  הטיח לשכבת מתחת לראותו ניתן אשר סיד

 בשנות המבנה שיפוץ בזמן שיושמה הצמנטי
 .90-ה

 מקורי טיח אינו היום הקיים הטיח

 שונים במקומות רטיבות מכתמי וסובל
 של שונים באיזורים וקילופים ומשברים
   .המעטפת

 

 

 

 מפגעים ומצב פיסי  . 6
 
 

 .תיקונים בטיח. 1
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 מפגעים ומצב פיסי  . 6
 
 

 .  תיקונים בטיח וסף פח אבץ במרפסת. 1

 .תיקונים בטיח וסף אבן במרפסת. 1 .תיקונים בטיח וסף אבן במרפסת. 2

 תיקונים בטיח  . 2
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 מפגעים ומצב פיסי  . 6
 פתחים
 

חזית  . ,סגורה ותוספת גגון זיזיתמרפסת . 1
 .דרומית

חזית  . סגורה ותוספת גגון זיזיתמרפסת . 2
 .  מערבית

 .חזית מזרחית, סגורה וגגון זיזיתמרפסת . 4 .חזית דרומית, מרפסת שקועה סגורה. 3
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 מפגעים ומצב פיסי  . 6
 
 

 חיצונית וצנרת תשתיות

  צינורות של תוספות נעשו ,הקדמיות החזיתות לרבות המבנה חזיתות בכל
  נעשה הדבר המקרים מן בחלק .המקוריות אלה על נוספות ותשתיות
   .התשתיות חיזוק בעקבות ובחלק הגג על בניה תוספות בעקבות

 

 

 

 

 .חזית מזרחית. 1

 .מזרחית -חזית דרום. 2

 .חזית מערבית. 2 .חזית צפונית. 2
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 מפגעים ומצב פיסי  . 6
 
 

 הכניסה ולובי המדרגות חדר

 הדירות ברב כניסה דלתות החלפת כוללים המדרגות בחדר שנעשו השינויים
   .חלקית בצורה נשמרו והמעקה החלונות .הקומות ברב הריצוף והחלפת

 

 

 

 

 . רטיבות בקומות העליונות בשני הבניינים. 1

חלונות  , דלת ומקורית ודלת שהוחלפה. 2 .  ארון חשמל, דלת וחלון עליון מקוריים. 3
 . עליונים אטומים
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אריחי ריצוף חדשים מודבקים על  . 3
קיים בעיקר בבניין שפונה לחזית  . )המדרגות
 (.דרומית

 .  ארונות חשמל וכבלים. 1

 .יציאה לגג. 2
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 (המלצה בלבד)סיכום והערכה . 7
 

 ערכי המבנה

תל אביב קריית ספר במרכז רחוב החשמונאים פינת ברחוב ממוקם בית רוזנווין הוא מבנה מגורים ה
וקומת מרתף הגלויה בחלקה   קומות 3בן המבנה הוא . של אונסקו החיץ של איזור ההכרזה באיזור 

והמבנה עבר שיפוץ  ' תוספת בניה על פי תכנית ס 1994על גג המבנה נבנתה בשנת . בחזית האחורית
דגן אשר לא  . האדריכל  אעל ידי לפי מאפיני הסגנון הבינלאומי  1935בשנת המבנה נבנה . חיצוני

ו מוגדר כמבנה ' ב 2650הוא נכלל בתכנית השימור של תל אביב תכנית . נמצא עליו חומר נוסף
המבנה הוא מבנה פינתי בעל מאפיינים טיפוסיים לסגנון הבינלאומי  , לשימור לא בהגבלות מחמירות 

 . יוצר מתחם היסטורי במקוםכך ועל ידי  ומהווה חלק ממכלול בניינים לשימור הנמצאים באזור

מיד לאחר סיום הבניה הוצא למבנה היתר שינויים להפיכת הדירה הפינתית לחנות  : שינויים במבנה
כנראה החל שימוש   70-מתחילת שנות ה. ופתיחת פתח בפינת המבנה אל המסחר בקומת הקרקע
בוטלה החצר , בעקבות שינויים אלו. בקומת המרתף קומת הקרקע וקומה ראשונה למשרדים

הקידמית של המבנה הגדר התוחמת את החצר נהרסה ובמקומה מוקמו חניות לאורך על חזית  
במהלך השנים נסגרו מרפסות שונות בחזית  . קריית ספר וחלק הפונה לחשמונאים' המבנה ברח

הוצא היתר לבניית דירות על גג  94בשנת . המבנה והוחלפו חלונות ותריסי העץ בתריסי אלומניום
 .  עבר כל המבנה שיפוץ של כל חזיתותיו, המבנה ובמסגרת היתר זה

החזית הפונה לרחוב  , למבנה שתי חזיתות ראשיות הפונות אל הרחוב:  עיצוב המבנה והחזית
קומפוזיציית החזית  . החשמונאים היא חזית קצרה ואילו זאת הפונה לרחוב קריית ספר ארוכה יותר

סימטרית כאשר בכל חזית ממוקם חלון הטרמומטר של חדר המדרגות ונפח חדר המדרגות  -היא א
כל מעקות המרפסות הם מעקות בנויים דבר  .מעוטר בקרניז הממשיך ועוטף את חזית המבנה 

התריסים בחזיתות הראשיות הם תריסי גלילה  . המעניק לחזית קומפוזציה של גושים ונפחים בנויים
בפשטות רבה וגם פרטי החזית הם פרטים מעוצב המבנה . ואילו בחזיתות הצד הם תריסי כנף ערביים

 .פשוטים 

שלוש  . באופן כזה שמכל חדר מדרגות יש כניסה לשתי דירות ,תוכנית המבנה מחולקת לארבע דירות 
כל חדרי השירות ממוקמים  . מהדירות הן דירות בנות שלושה חדרים ואילו אחת היא בת שני חדרים

באופן כזה שהם פונים לחזיתות הצד הפנמיות ואל חזיתות הרחוב מופנים אך ורק החדרים ומרפסות  
לאורך חזיתות הצד ממוקמות מרפסות שירות . ראשיות לכל דירה יציאה למרפסת ראשית חזיתית

חלונות חדר המדרגות בחזית הראשית הם חלונות ברזל המחולקים בסטריפים אופקיים  . בנויות
 .  במקבצים של שלושה חלונות בכל מקבץ

ממתחם של מבנים לשימור בני התקופה הממוקמים   מהווה חלק 81המבנה ברחוב החשמונאים 
המבנה מתאפיין בכל המוטיבים של  . באיזור זה ויוצר מרקם בעל חשיבות עירונית היסטורית
כל אלו הופכים את המבנה למבנה ראוי  .המבנים הבינלאומיים בעלי המסות הפשוטות והנקיות 

 .  לשימור
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 (המלצה בלבד)סיכום והערכה . 7
 

 מצבו הפיזי

במקומות מסוימים ישנם כשלים של הטיח אולם , מבחינה פיזית מכאנית המבנה נמצא במצב סביר
סדקים וכשלים האופיניים  , חזיתות המבנה יציבות ולא נראה שהוא סובל מהתפרקות הקירות

הפתחים  . 90-נושאים שכנראה טופלו בזמן השיפוץ שהמבנה עבר בשנות ה, למבנים בגיל זה
תוספות בניה אולם פרטי החלונות והתריסים פורקו ברובם  המקוריים של המבנה נשמרו ואין

 .והוחלפו ואף מספר מרפסות בחזיתות הראשיות נשארו עדיין סגורות בסגירה קלה לא מקורית 

גרניט פורצלן במבנה נשמרו דוגמאות   בזמן השיפוץ או לאחריו חופו חלק ממדרגות המבנה באריחי
בחזיתות הראשיות מלבד  . אופיניות של פרטים מקוריים ובקלות יחסית ניתן יהיה לשקם פרטים אלו

החצרות הקידמיות נהרסו ורוצפו בריצוף . שני מזגנים ומספר צנרות לא הותקנו מערכות חיצוניות
 .אבנים משלבות

 

 מסקנות והמלצות ראשוניות

לשקם את המבנה ואת חזיתותיו בהתאם , לפתוח את המרפסות הסגורות בחזיתות המבנה הראשיות
 .אביב-למקור ולפי הנחיות צוות השימור של עיריית תל

, טיח סיד בחזיתות הצד,טיח חלק על בסיס סיד  בחזיתות  הראשיות: שיקום כל פרטי המבנה כגון
 .שיקום נגרות עץ וכדומה, שיקום מסגרות, שיקום הקרניזים בחזית הראשית

 .להטמין ולהסיר את כל המפגעים על חזיתות המבנה

 .שיקום פרטי המבנה וחומרי הגמר תוך שמירה מקסימלית על הפרטים המקוריים הקיימים

שיקום הגדר החזיתית והשערים לרחוב והגינה  בחזית  , שיקום החצר והצמחיה האופיינית לתקופה
 .  הרחוב לפי המקור
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 נושאים פתוחים  . 8
 להרחבה בתיק תיעוד מלא  

גילוי היסטוריית המשפחה ודיירים במבנה ומציאת תמונות  , יצירת קשר עם המשפחה1.
 .היסטוריות

 .הפנימיים של הבניןסקר לחללי הדירות 2.

 .  פרטי הנגרות והמסגרות של המבנהסקר לצבעים המקוריים של 3.

 .האם היתה דלת כניסה ומאיזה חומר4.

 . וחזיתות על בסיס מדידה המתארות את המצב הקייםתוכניות 5.

 . תכניות וחזיתות מצב מקורי משוחזר על פי מדידה6.

 סקר הנדסי והגדרת המערכת הקונסטרוקטיבית7.

 .פרטים מקוריים על פי שרטוט ומדידה8.
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 מקורות. 9

 ו"תרצ, תל אביב, כרך ראשון, ספר תל אביב, דרויאנוב. א •

 יפו -עיריית תל אביב, הנדסהמנהל •

 תל אביב' אונ, ספריית המפות של החוג לגיאוגרפיה •

 יפו -אתר האינטרנט של עיריית תל אביב •

 אינציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו מאת דוד תדהר •
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 פרטי עורך התיעוד  . 10

 

 

 

 

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

 

 .אשר עוסק ומתמחה בנושא השימור" אודו אדריכלים"הינני שותף במשרד 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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