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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 מערבית –ו "ביל' חזית ראשית לרח
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 מפה עדכנית 1.3

 .2014, של עיריית תל אביב GIS -מתוך אתר ה



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

9 

 תצלום אוויר עדכני 1.4

 GIS -א מתוך אתר ה"תצ

 .2014, של עיריית תל אביב
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 1:1250מ "קנ –מפת סביבה  1.5
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 כרטיס מבנה 1.6

 בית גרשון בוקסנבוים: שם המבנה 6ו  "ביל:כתובת 

 .שיינקין' רח -מדרום, לונץ' רחו –מצפון ,  הגלבוע' רח –ממערב ,יהודה הלוי ' רח-ממזרח :גבולות

 0067-006 :תיק בניין 25/  7441 :גוש חלקה

   2268,  ב2650 :ע"תב הגבלות מחמירות :סטטוס

 הסיכון הוסר 3 :מבנה מסוכן בניין :סיווג

 שטרימר אריה :אדריכל 1935 :שנת בניה

 בין לאומי :סגנון בניה 36.00/60 :ציון משוקלל

 שימור :מתחם אדריכלי   :סווג מבנה

 טיח וואשפוץ :טיח מגורים :שימוש מקורי

 ר"מ 694.63 :שטח מגרש

 תולדות מבנה

 תאריך

 השינוי

 אישור פעילות

 שינוי

 במבנה

 המבצעים

 כתובת שם תפקיד

 יפו -אביב תל , 44אחד העם  אריה שטרימר אדריכל לא הקמה 01/01/1935

 

 לשימורקריטריונים 

 הערה ציון משקל קריטריון לשימור

   6.0 2.0 עיצוב

   2.0 1.5 חלל פנימי וחיצוני

   3.0 1.0 חומר בניה+קונסטרוקציה

   3.0 1.0 אדריכל

   5.0 2.0 מיקום

     2.0 היסטורי/ערך חברתי

   3.0 0.5 מצב פיזי

 36.00   ציון משוקלל
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 רקע היסטורי ותרבותי 2.1

 תיעוד היסטורי. 2

  1956-1931אדריכלות הסגנון הבינלאומי 

 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
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 רקע היסטורי ותרבותי 2.1
 תיעוד היסטורי. 2

 ...הסגנון הבינלאומי המשך

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

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

העקומה שוברת את הקובייתיות ומעניקה למבנה אופי  . השימוש בקווים עגולים במרפסות ובחזיתות

 .מעניין ומורכב יותר

החופשית והעקומה התאפשרו בזכות השימוש  הפינה במיוחד , רבים מעקרונות הסגנון הבינלאומי

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

 .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 הרעיוניות , ואסתטיות

 .  20 -החשובות במאה ה

 

 :השכונה

במסגרת מדיניות  1914אדמות כרמים אשר נרכשו בשנת היינו רחוב אשר הוקם על ו "רחוב ביל

',  חברת שחר'חברות ומוסדות יהודיים כגון , על ידי אגודות" גאולת הקרקע" רכישת הקרקעות המכונה

ר ארתור רופין ואנשים  "י באי כוח כמו ד"או ע' נווה שאנן', 'בית וגן', 'גאולה', 'כפר גנים', 'התבונה'

 .פרטיים

,  וזריפה( צבאח) אשר שמות משפחתם היו סבח כרמים ערבים כך גם קרקעות השכונה נרכשו מבעלי 

שם זה ניתן לראות במסמכי העיריה גם בשלהי שנות  . זריפה-ועל שמם קיבלה השכונה את שמה סבח

  .40-ה

לבין רחוב יהודה הלוי שבאותה  , הציר המרכזי של העיר הנבנית -רחוב בילו נמצא בין שדרות רוטשילד

 .שדות וכרמים עד שרונה ושכונת מונטיפיוריהשתרעו לו מזרחה העת היווה גבול העיר אשר 

והיא מתאפיינת בסגנון בינלאומי מובהק האופייני , בשלהי שנות השלושיםברחוב התקיימה הבנייה 

 .לאותה התקופה
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 רקע היסטורי ותרבותי 2.1
 תיעוד היסטורי. 2

 

 

 :  הבניין

קומות הניצב על במה בחלקו הדרומי ועל   3הינו מבנה מגורים בן  6ו "המבנה ברחוב ביל

י האדריכל אריה שטרימר  "ע 1935הבניין תוכנן בשנת . קומת מרתף חשופה בחלקו הצפוני

 .עבור היזם גרשון בוקסנבוים

לפי מסמכי הבקשות להיתר הבניין היה בבעלותו של גרשון בוקסנבוים כעשור לאחר בנייתו  

 .ולאחר מכן הבניין חולק לבעלויות שונות אשר ניתן למצוא להן תיעוד במסמכים השונים

נוספה למבנה המקורי דירה בקומת הגג בהיתר שלאחר מכן הורחבה בהיתר   1946בשנת 

התקבל אישור להמרת המוסך לחנות ירקות והיתר לסגירת   1950ובשנת ,,1989נוסף בשנת 

מלבד שינויים אלו וסגירת מרפסות אחוריות ומרפסת  . חלק עורפי בקומת קרקע בגגון עם קיר

 .לא עבר המבנה שינויים נוספים והוא נמצא בצורתו המקורית, קידמית בקומת הקרקע

אשר מכל אחד ישנה כניסה לשתי דירות  , חזיתי ועורפי, המבנה בנוי סביב שני חדרי מדרגות

את שני גרמי המדרגות מקשר מעבר לא מקורה בחצר . ויציאות עצמאיות לגג, בכל קומה

 .פנימית למבנה

אשר עוברות לצד  -אל הכניסה הראשית עולים בשלושה מהלכי מדרגות טראצו יצוק : כניסה

כך שהכניסה הראשית נמצאית בגובה של קומה   -מפלסים שונים של גינות חזיתיות למבנה

במפלס הרחוב ישנה כניסה בחזית לחלל ששימש בתור מוסך והומר  . מעל מפלס הרחוב

ממנו ישנה גישה לשני  , ומעבר צידי המוביל לחצר הפנימית ובה מהלך מדרגות חיצוני, לחנות

 .חדרי המדרגות של הבניין

במרכז  . בחזית הראשית של המבנה הקומה מחולקת לשתי דירות: חלוקת הקומה והחזית

המייצגות כל  -סימטרית ממוקם חדר המדרגות אשר מפריד בין שתי מאסות -החזית בצורה א

כאשר גגון בטון אורכי הנמשך לאורך כל החזית מעל חלונות  , על מרפסותיהן הזיזיות-דירה

המאסה הימנית מעוצבת בצורה מעוגלת עם מרפסות  . הקומה האחרונה מקשר בין שתיהן

בעלות מעקות מסך מעוגלים עם חריצים אופקיים אשר בשל הפרופורציה תמירה שלו מדמה  

המאסה השמאלית הינה אורטוגונאלית עם פינות מעוגלות המשלימה את הסימטריה  , מגדל

 .סימטרית של החזית-הא

 :במפרט חומרי הגמר והפרטים המרכיבים את החזית הראשית" מפואר"המבנה הוא מבנה 

יציקת טראצו   גגוני בטון וקרניזים במעקות המרפסות, בליטות, מעקות מפורזלים, טיח ואשפוץ

 .ו"מעקות מקירות מסך עם חריצים וכ, בכניסה למבנה

חזיתות המבנה הצדיות והאחוריות מחופות בטיח חלק על בסיס סיד וכל הפתחים היו עם 

חלונות עץ ותריסי גלילה מעץ כפי שניתן לראות בחזיתות הצד והחזיתות האחוריות או תריסי  

 .אשר מופיעים בקומת הקרקע בחזית הצפונית" ערביים"רפפות 

המדרגות  . צהבהב' המדרגות והפודסטים עשויים מיציקת טראצו בגוון בז: חדרי המדרגות

המעקה עשוי מתכת עם פרט חיבור לצד . זיזיות טרומיות עם פרט דופן צידית מעוגלת

ולהם שיטות פתיחה  , חלונות חדר המדרגות אשר נשתמרו במצב טוב עשויים ברזל. המדרגה

 .פיבוטים וקיפ, תריסים: שונות

היה אדריכל פעיל בתחום בנייה למגורים בתל אביב של שנות  , אריה שטרימר, אדריכל המבנה

 .בסגנון האקלקטי והבינלאומי בהתאמה לשנים, 30-ו ה 20-ה
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 תשריט תכנית השימור 2.2
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 1924:  תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 1944:  תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור

ניתן לראות כי בשנה זו כבר מופיע  
המבנה וכי הבניה על הגג האחורי עדיין 

 .לא קימת
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 1949:  תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור

ניתן לראות בתצלום כי בשנה זו כבר 
 נוספה בניה בחלקו האחרוי של הגג
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 1966:  תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

20 

 מפות היסטוריות 2.4

 דרויאנוב' מפה א-אביב לפני הבנות העיר-אדמות תל :שם המפה

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

כאשר בחלקו הצפוני של  , ניתן לראות כי האזור היה איזור של חולות וכרמים
 הרחוב היה כרם



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     
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 מפות היסטוריות 2.4

 שיינפלד.י' י אדר"תל אביב וסביבתה  ע :שם המפה

 ~1923:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

 ו נמצא בשכונת זריפה"ביל' לפי מפה זו דרום רח
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 מפות היסטוריות 2.4

 .אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

צבאח  -ו שייך לשכונת זריפה"שטחו הדרומי של רחוב ביל
 .1914אשר אדמותיה נגאלו בשנים 

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

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ
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 מפות היסטוריות 2.4

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

 1934:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 .אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

בשנה זאת מסומן חלקו הדרומי כמבונה  
 .מהמגרשים עם רחוב סלול 100%ב



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
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 מפות היסטוריות 2.4

 דרויאנוב' מפה ג 1930התפתחות רשת הכבישים  :שם המפה

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

 1926-1927לפי המפה ניתן לראות כי הרחוב התפתח בשנים 
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 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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 מפות היסטוריות 2.4

 דרויאנוב' המפה  1924העיר הבנויה וגבולות העיריה בסוף  :שם המפה

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

אמנם היו בניינים רק , 1924ניתן לראות כי הרחוב היה במסגרת גבולות העיר ב
 .בחלקו הצפוני
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 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

26 

 מפות היסטוריות 2.4

 דרויאנוב' מפה ו 1930העיר הבנויה וגבולות העיריה בסוף  :שם המפה

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

    .ואף היה מבונה בחלקו, 1927ניתן לראות כי הרחוב היה במסגרת גבולות העיר ב
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 תיעוד מקדים     
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 מפות היסטוריות 2.4

 בעריכתו של זאב וילנאי –תל אביב ויפו  :שם המפה

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה
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 מסמכים היסטוריים 2.6
 תולדות המבנה

 אירוע תאריך

 .לבניין בן ארבע קומות  בבעלות גשדון בוקסנבוים -1860רשיון  18/11/1935

 .לבניית תוספת בנייה על הגג בחלקו העורפי -27רשיון  24/04/1946

 .לבניית מקלט  – 644רשיון  06/07/194?

 .להפעלת חנות ירקות במקום מוסך בקומת הקרקע היתר 03/10/1950

 לסגירת מרפסת עורפית היתר 30/05/1984

 .סידור כניסה עורפית בקומת קרקע  בקירויה ותיחומה בקיר -3/128היתר   28/10/1987

מסוכנים במסגרתה נדרשים שיפוצים בחזיתות הבניין ומתייחסת לבנייה   לפי צו מבנים הודאה 23/05/1989
 .בלתי חוקית על הגג

 ופרגולה' חד 3תוספת בנייה על גג הבניין להקמת דירה בת  – 4/113היתר  05/12/1989

 .אישור להגבהת גדר צידית -4/36היתר  08/07/1991

 אירועים ותאריכים מרכזיים בהתפתחות המבנה



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
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 מסמכים היסטוריים 2.6
להלן עותקים של מסמכים משמעותיים מסמכים היסטוריים בתהליך התכנון והבניה של הבית 

 . 3ברחוב נצח ישראל 

 מסמך  

 'מס
 הערות תוכן המסמך תאריך

דף ראשון ותרשים  -1860רישיון מספר  18/11/1935 01
 .סביבה

 .תכנית קומת קרקע -1860רישיון מספר  18/11/1935 02

 חתך אורך -1860רישיון מספר  18/11/1935 03

 היטל השבחה 01/11/1935 04

בקשת תוספת בנייה על הגג   -27רישיון מספר  24/04/1946 05
 דף ראשון –

בקשת תוספת בנייה על הגג   -27רישיון מספר  24/04/1946 06
 חישוב שטחים –

בקשת תוספת בנייה על הגג   -27רישיון מספר  24/04/1946 07
 תכנית גגות –

בקשת תוספת בנייה על הגג   -27רישיון מספר  24/04/1946 08
 א-חתך א –

 היתר לבניית מקלט -644רישיון מספר  06/07/194? 09

לחנות ירקות במקום מוסך בקומת  היתר  03.10.1950 10
 קרקע

 'להרחבת מרפסת בקומה בבקשה  20.04.1967 11

 דף ראשון -לסגירת מרפסת עורפיתהיתר  14-08-1983 12

 דף חתימות –לסגירת מרפסת עורפית היתר  14-08-1983 13

 תרשים סביבה -לסגירת מרפסת עורפיתהיתר  14-08-1983 14

 תכנית קומה –לסגירת מרפסת עורפית היתר  14-08-1983 15

תכנית   –לסגירת מרפסת עורפית היתר  14-08-1983 16
 מפורטת

 לסגירת מרפסת עורפית בקומת הקרקעהיתר  30-05-1984 17
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 מסמכים היסטוריים 2.6

להלן עותקים של מסמכים משמעותיים מסמכים היסטוריים בתהליך התכנון והבניה של הבית 
 . 3ברחוב נצח ישראל 

 מסמך  

 'מס
 הערות תוכן המסמך תאריך

 סידור כניסה בדירת קרקע – 3/128היתר  28-10-1987 18

 צו הריסת מבנים מסוכנים הודאה לפי 23.05.1989 19

תוספת בנייה על גג הבניין   – 4/113היתר  05.12.1989 20
 ופרגולה' חד 3להקמת דירה בת 

תוספת בנייה על גג הבניין   – 4/113היתר  05.12.1989 21
 ופרגולה' חד 3להקמת דירה בת 

 הגבהת גדר צידית – 4/36היתר  08.07.1991 22

אי ביצוע הנחיות   – 20221/91כתב אישום  02.10.1991 23
 העירייה בנוגע לצו למבנים מסוכנים

אי ביצוע הנחיות   – 20221/91כתב אישום  02.10.1991 24
 העירייה בנוגע לצו למבנים מסוכנים  
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 1' מסמך מס

 18/11/1935:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 סביבהדף ראשון ותרשים  -1860רישיון מספר 
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 2' מסמך מס

 18/11/1935:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 תכנית קומת קרקע -1860רישיון מספר 
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 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

33 

 3' מסמך מס

 18/11/1935:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 חתך אורך -1860רישיון מספר 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

34 

 4' מסמך מס

 01/11/1935:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 היטל השבחה



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

35 

 5' מסמך מס

 24/04/1946:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 דף ראשון –בקשת תוספת בנייה על הגג  -27רישיון מספר 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

36 

 6' מסמך מס

 24/04/1946:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 חישוב שטחים –בקשת תוספת בנייה על הגג  -27רישיון מספר 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

37 

 7' מסמך מס

 24/04/1946:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 תכנית גגות –בקשת תוספת בנייה על הגג  -27רישיון מספר 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

38 

 8' מסמך מס

 24/04/1946:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 א-חתך א –בקשת תוספת בנייה על הגג  -27רישיון מספר 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

39 

 9' מסמך מס

 06/07/194?:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 היתר לבניית מקלט -644רישיון מספר 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

40 

 10' מסמך מס

 03.10.1950:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 היתר לחנות ירקות במקום מוסך בקומת קרקע



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

41 

 11' מסמך מס

 20.04.1967:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 'בקשה להרחבת מרפסת בקומה ב



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

42 

 12' מסמך מס

 14-08-1983:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 היתר לסגירת מרפסת עורפית



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

43 

 13' מסמך מס

 14-08-1983:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 היתר לסגירת מרפסת עורפית



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

44 

 14' מסמך מס

 14-08-1983:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 היתר לסגירת מרפסת עורפית



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

45 

 15' מסמך מס

 14-08-1983:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 היתר לסגירת מרפסת עורפית



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

46 

 16' מסמך מס

 14-08-1983:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 היתר לסגירת מרפסת עורפית



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

47 

 17' מסמך מס

 30-05-1984:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 היתר לסגירת מרפסת עורפית בקומת הקרקע



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

48 

 18' מסמך מס

 28-10-1987:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 סידור כניסה בדירת קרקע – 3/128היתר 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

49 

 19' מסמך מס

 23.05.1989:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 הודאה לפי צו הריסת מבנים מסוכנים



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

50 

 20' מסמך מס

 05.12.1989:  תאריך

 .דיירת הבניין -ענבל פרידלר: מקור

 .ופרגולה' חד 3תוספת בנייה על גג הבניין להקמת דירה בת  – 4/113היתר 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

51 

 21' מסמך מס

 05.12.1989:  תאריך

 דיירת הבניין –ענבל פרידלר : מקור

 .ופרגולה' חד 3תוספת בנייה על גג הבניין להקמת דירה בת  – 4/113היתר 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

52 

 22' מסמך מס

 08.07.1991:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 הגבהת גדר צידית – 4/36היתר 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

53 

 23' מסמך מס

 02.10.1991:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 .אי ביצוע הנחיות העירייה בנוגע לצו למבנים מסוכנים – 20221/91כתב אישום 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

54 

 24' מסמך מס

 02.10.1991:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 .אי ביצוע הנחיות העירייה – 20221/91כתב אישום 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

55 

 קורות האדריכל המקורי 2.1
 בניינים נוספים של האדריכל אריה שטרימר

 אריה שטרימר -אדריכל הבניין
 

לאחר שסיים לימודיו בבית הספר  . בפולין 1897בשנת נולד 
ארצה ופתח משרד עלה , 1920בשנת , הטכני הגבוה בוינה

תכנן בתים בסגנון   20-בשנות ה. עצמאי בעיר תל אביב
אימץ את הסגנון הבינלאומי שהיה  30-האקלקטי ובשנות ה

,  77רוטשילד ' שד: בין המבנים שתכנן. נהוג באותה התקופה
,  15יבנה ',  א23-ו 23נחלת בנימין , 20במרכז בעלי המלאכה 

 .17והחשמל 
ברחוב מרכז בעלי  , מבנה נוסף פרי תכנונו של האדריכל

נבנה , הידוע בשמו בית שלומית ושמעון קורן, 20המלאכה 
 ,כבית מלון בשנת

י משרד אמנון בר אור אדריכלים  "ע 2001עבר שימור בשנת 
 .מ"בע

   .1967אריה שטרימר נפטר בשנת 
 .י עדי כיטוב"הוכן ע, 17 החשמל , מתוך תיק התיעודל בית ולדמן

 

 77רוטשילד ' שד

 23נחלת בנימין 

 17החשמל  11לילנבלום  20מרכז בעלי המלאכה 

 15פינת יבנה  34מונטיפיורי 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

56 

מצב קיים –תיעוד צילומי . 3  

הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1  

 שיינקין' ו אל המפגש עם רח"ביל' מבט דרומה במורד רח. 1

 ו"מבט צפונה במעלה רחוב ביל. 2

1 

2 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

57 

מצב קיים –תיעוד צילומי . 3  

הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1  

 ו"מבט מרחוב ביל 3 -1ו "בניינים צמודיםביל. 1

 ו ושיינקין"פינת ביל[מבט מ, 1-3ו "ביל. 2
2 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

58 

מצב קיים –תיעוד צילומי . 3  

הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1  

 4ו "מבט מצפון ולשמאלה מגרש ריק ב ביל – 2ו "ביל. 1

 4ו "מגרש ריק בביל. 2

1 

2 

 6ו "ביל



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

59 

מצב קיים –תיעוד צילומי . 3  

הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1  

 בניין לאחר שימור – 7ו "ביל. 1

 ו"מבט צפונה במעלה רחוב ביל. 3

1 

2 

 5ו  "ביל. 2

3 

 6ו "ביל



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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מצב קיים –תיעוד צילומי . 3  

הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1  

 מבט מדרום  – 8ו "ביל. 1

 10ו "ביל. 3

1 

2 
3 

 מבט מצפון   – 8ו "ביל. 2

 6ו "ביל



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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2 

 חזיתות המבנה 3.2
 )מערבית(חזית ראשית 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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2 

 מבט מהדרום –חזית ראשית . 1

 חזיתות המבנה 3.2
 )מערבית(חזית ראשית 

3 

1 

 מבט מהצפון –חזית ראשית . 2

 בחיבור בין המאסות –חזית ראשית . 3



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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1 

 חזיתות המבנה 3.2
 )מערבית(חזית ראשית 

2 

מערכת המדרגות  . 2
והגינות בכניסה 

 ו"בראשית מרחוב ביל

3 

 שלט הנצחה על גדר הבניין. 1

מדרגות . 2
לכניסה  

הראשית 
עם , לבניין

דלת הכניסה  
הראשית לגרם  

המדרגות  
 הקידמי



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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1 

 חזיתות המבנה 3.2
 )מערבית(חזית ראשית 

2+3 

מרפסות זיזיות היקפיות עם . 1
 קירות מסך מעוגלים

 שלט הנצחה על גדר הבניין. 1

קירות . 3
המסך עם  

פרט החריצים 
האופקיים  
במרפסות  
 –המעוגלות 

וגגון עליון  
במרפסת  

 העליונה

 .מרפסות זיזיות רבועות עם פינות מעוגלו ופרט מעקה ברזל. 2



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

65 

1 

 חזיתות המבנה 3.2
 )מערבית(חזית ראשית 

חזית גרם המדרגות הקידמי עם חלונות  . 1
 .המסגרות הפונים כלפי החזית

 שלט הנצחה על גדר הבניין. 1



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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 פינה מערבית של החזית הדרומית. 1

 חזיתות המבנה 3.2
 חזית דרומית

גמר טיח  . 2
וואשפוץ מהחזית  
הקידמית ומעבר  

 לטיח סיד חלק

1+2 
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 פינה מזרחית של החזית הדרומית. 1

 חזיתות המבנה 3.2
 חזית דרומית

גמר טיח  . 2
וואשפוץ מהחזית  
הקידמית ומעבר  

 לטיח סיד חלק

1 2 

 חזית דרומית פתחים וגגונים. 2
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 'מז-'פינה דר –חזית אחורית . 1

 חזיתות המבנה 3.2
 )מזרחית(חזית אחורית 

1 

2+3 

חזית  . 2+3
אחרוית פינה  

 'מז-'צפ
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 מרפסות סגורות -חזית אחורית . 1+2

 חזיתות המבנה 3.2
 )מזרחית(חזית אחורית 

1 

2+3 

  -חזית אחורית.3
תוספת בנייה 
 בקומת קרקע
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 חזית צפונית מהפינה הצפונית. 1

 חזיתות המבנה 3.2
 )צפונית)חזית צידית 

1 

חזית  , 2
צפונית  

עם 
חזית  

 אחורית

2 
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 מעבר לצד החזית הצפונית אל החצר הפנימית. 1

 חזיתות המבנה 3.2
 )צפונית)חזית צידית 

1 

סוף . 3
פרט קרניז  

של 
המרפסת  
הקידמית  

בחזית  
 הצידית

חזית צידית מרפסות זיזיות משותפות לחזית  . 2
 הקידמית

2 
3 
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 דופן מזרחית של החצר הפנימית. 1

 חזיתות המבנה 3.2
 )צפונית)חצר פנימית 

1 
יציאה  .3

מגרם 
מדרגות  

קידמי אל  
החצר 

 הפנימית

 חלונות אמבטיה וחדר מדרגות החצר הפנימית. 2

2+3 
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מעקה מדרגות הבניין אל  . 1
 הכניסות לגרמי מדרגות הפנימיים

 חזיתות המבנה 3.2
 )צפונית)חצר פנימית 

1 

מדרגות העולות מהחזית הצפונית אל החצר . 2+3
 הפנימית של הבניין

2+3 
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 חזיתות המבנה 3.2
 )צפונית)חצר פנימית 

1 

חלונות גרם + כניסה לגרם המדרגות העורפי . 2+3
 .המדרגות

2+3 

 .חזית מזרחית -חצר פנימית. 1



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

75 

כניסה ראשית  

 לבניין

 חללים פנימיים 3.3
 חדר מדרגות קידמי

1 

 יציאה אל החצר הפנימית לבניין. 2

 מבט על חדר המדרגות מהקומה העליונה. 1

 כניסה מהחצר

2 
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כניסה ראשית  

 לבניין

3 

תחילת  .3
מהלך  

המדרגות  
בקומת  

הקרקע עם 
פרט תחילת  

פרט  + מעקה 
מדרגה 
 ראשונה

פודסט קומתי טיפוסי עם חלון לחזית  . 1
 ו"רחוב ביל

 כניסה מהחצר

1 

מהלך מדרגות טיפוסי עם החלון הפונה לחצר . 2
 הפנימית

 חללים פנימיים 3.3
 חדר מדרגות קידמי

1 

2 
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כניסה ראשית  

 לבניין

2 

פודסט  .3
טיפוסי  

' בקומה א
לצד חלון  

הפונה לרחוב  
 ו"ביל

 יציאה לגג הצפוני  . 1

 כניסה מהחצר

 יציאה  לגג הדרומי. 2

 חללים פנימיים 3.3
 חדר מדרגות קידמי

1 

3 
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 כניסה מהחצר

מבט . 3
למעלה דרך  

חלל בין 
 המדרגות

מבט מין החצר  -כניסה אל חדר המדרגות. 1
 הפנימית

2 
3 

 חללים פנימיים 3.3
 חדר מדרגות עורפי

 מבט מבפנים –כניסה אל חדר המדרגות . 2

1 
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 כניסה מהחצר

דלת  . 3
 -ירוקה 

דלת כניסה  
לדירות  

 מקורית  

תחילת מהלך מדרגות בקומת קרקע עם . 1
 .פרט מדרגה ראשונה+ פרט תחילת  מעקה 

חלל הנוצר מתחלת לחדר המדרגות  . 2
 בקומת הקרקע

 

3 2 1 

 חללים פנימיים 3.3
 חדר מדרגות עורפי
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 כניסה מהחצר
פרט  .3

פינת  
 מעקה

 מהלך מדרגות טיפוסי. 2 חלון הפונה אל החצר הפנימית. 1

 

3 2 1 

 חללים פנימיים 3.3
 חדר מדרגות עורפי
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 כניסה מהחצר

3  .
מהלך  

מדרגות  
אל  

פודסט  
קומתי  
 טיפוסי

 דלת יציאה לגג מחדר המדרגות. 2 מהלך מדרגות  . 1

 

2 

3 

1 

 חללים פנימיים 3.3
 חדר מדרגות קעורפי
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4.1
 פרטים בחזיתות הבניין

 :רשימת פרטים כוללת

 .מעוגלת היקפית בחזית המערביתמרפסת זיזית 1.

המערבית עם  בחזית זיזית היקפית רבועה מרפסת 2.
 .פרטי פרזול משולבים

 .חזית צפונית, שירות זיזיתמרפסת 3.

מרפסת שירות שקועה במאסת הבניין בחזית 4.
 .המזרחית

 .זיזית בחזית המזרחיתמרפסת  5.

 .מרפסת זיזית בחזית המזרחית6.

 .מרפסת זיזית חזית דרומית7.

מרפסת שירות זיזית חצי שקועה הפונה אל החצר  8.
 .הפנימית

מעקה מרפסת מעוגלת עשוי קיר מסך עם חריצים 9.
 .  אופקיים

מעקה בנוי משולב עם אלמנטי פרזול פינתיים 10.
 .וקרניז

 מעקה מרפסת מפורזל עם רשת נוירט11.

 .גגון בטון מעוגל מעל למרפסת בחזית צפונית 12.

 .גגון בטון בקצה העליון של חדר המדרגות13.

קרניז בטון המשכי המקשר בין שתי המאסות  14.
 .בחזית

 .גגון בטון מעל הכניסה לבניין15.

 קרניז פינתי מעל החלונות  16.

 .האחוריתגגון בטון מעל מרפסת זיזית בחזית 17.

בליטה עם קרניז עליון בחזית המזרחית  בחצר  18.
 .הפנימית

קרניז אורכי בקומה העליונה המקיף את כל  19.
 .המאסה הצפונית בחזית המבנה

 .  בליטה בטיח מעל דלתות יציאה למרפסת20.

 .גגון בטון אורכי מעל המרפסות החזית הדרומית21.

קרניז בטון המחבר בין שתי מרפסות בחזית 22.
 הדרומית

 .ארונות אויר עם רפפות עץ23.

 

1 2 

6 4 
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5 

9 10 

11 

8 

12 

13 14 15 

19 20 16 

18 

17 

21 

30 

23 

26 

25 
 

 .לבנייןבעליה לכניסה מדרגות טראצו יצוק 24.

 .בכניסה לחצר הקדמית" ופלה"מדרגות בטון 25.

 .עלייה מהחצר –מדרגות טראצו ייצוק 26.

מדרגות כניסה לגרם  + פודסט טראצו ייצוק 27.
 .מדרגות אחורי

 .ו"מעקה פרזול בחזית לרחוב ביל28.

 .מעקה פרזול גרם מדרגות בחצר הפנימית29.

 .מרזב פח אבץ30.

 .חיפוי גגונים בפח אבץ31.

 טיח וואשפוץ בחזית הבניין לרחוב32.

 טיח סיד בחזיתות הבניין החזיתיות והעורפיות33.

 .גוף תאורה חיצוני במרפסות34.

24 
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31 

33 

32 
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 .המערביתמרפסת זיזית היקפית רבועה בחזית . 2

 פרטים ארכיטקטוניים 3.4.1
 פרטים בחזיתות הבניין

מרפסת זיזית מעוגלת היקפית בחזית  . 1
 המערבית

 .מרפסת שירות שקועה במאסת הבניין בחזית המזרחית. 4

 

 .חזית צפונית, שירות זיזיתמרפסת . 3
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 .מרפסת זיזית בחזית המזרחית. 6

 

 פרטים ארכיטקטוניים 3.4.1
 פרטים בחזיתות הבניין

 מרפסת זיזית בחזית המזרחית. 5

מרפסת שירות זיזית חצי שקועה  . 8
 .הפונה אל החצר הפנימית

 

 

מהמידע שבידינו לא  . *מרפסת זיזית חזית דרומית. 7
 .המרפסותניתן לפסוק לגבי מקוריות 
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 לפסוק לגבי מקוריות המרפסותמהמידע שבידינו לא ניתן . *נוירטעם רשת מפורזל מעקה מרפסת . 11

 

 

 פרטים ארכיטקטוניים 3.4.1
 פרטים בחזיתות הבניין

 .משולב עם אלמנטי פרזול פינתיים וקרניזבטון יצוק מחופה טיח וואשפוץ מעקה . 10

  

 .  מחופה טיח וואשפוץ. עם חריצים אופקייםמסך מבטון מעקה מרפסת מעוגלת עשוי קיר . 9
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4.1
 פרטים בחזיתות הבניין

 .  בחזיתוואשפוץ מעל וטיח פח אבץ צפונית מחופה מעל למרפסת בחזית בטון מעוגל גגון . 12

 

גגון בטון בקצה העליון של חדר המדרגות  . 13
 .וואשפוץ בחזיתמחופה טיח 

 

המשכי , אבץקרניז בטון מחופה פח . 14
 .  בחזיתהמקשר בין שתי המאסות 

 .לבנייןגגון בטון מעל הכניסה . 15

אבץ מעל  מעל החלונות מחופה פח גגון פינתי . 16
 .בחזיתוואשפוץ וטיח 

 .גגון בטון מעל מרפסת זיזית בחזית האחרוית. 17

 

בליטה עם קרניז עליון בחזית המזרחית  . 18
 .בחצר הפנימית
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4.1
 פרטים בחזיתות הבניין

מעל   אבץמחופה פח  המבנההצפונית בחזית כל המאסה בקומה העליונה המקיף את גגון אורכי . 19
 .וואשפוץ בחזיתוטיח 

 

 .חזיתיתבליטה בטיח מעל דלתות יציאה למרפסת . 20

 .גגון בטון אורכי מעל המרפסות החזית הדרומית. 21

מהמידע שבידינו לא ניתן לפסוק לגבי  *קרניז בטון המחבר בין שתי מרפסות בחזית הדרומית  . 22
 .המרפסות והקרניזמקוריות 

 

ארון אורי עם רפות  . 23
 .עץ
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 פרטים בחזיתות הבניין

.לבנייןבעליה לכניסה מדרגות טראצו יצוק . 24 .בכניסה לחצר הקדמית" ופלה"מדרגות בטון . 25   

 

.עלייה מהחצר –טראצו ייצוק מדרגות . 26 מדרגות כניסה לגרם  + פודסט טראצו ייצוק . 27 
.מדרגות אחורי  

מעקה  . 28> 
פרזול בחזית  

 .ו"לרחוב ביל

מעקה פרזול  . 29
גרם מדרגות  

.  בחצר הפנימית
 > 
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 .מפגש בין טיח ואשפוץ לטיח סיד. 33+32 .מרזב פח אבץ. 30

חיפוי  . 31> 
 .  גגונים בפח אבץ

גוף תאורה  . 34
חיצוני במרפסת  

 > 
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4.2
 פתחים בבניין

1 2 

7 

6 

8 

9 

10 

12 

11 

3 

4 

5 

 :רשימת פרטים כוללת

בלגי עם שני    -מדרגות חזיתיחדר חלון 1.
 1-2קומות  -פיבוטים במרכז 

בלגי עם קיפ ציר  -חלון חדר מדרגות חזיתי 2.
 .3קומה  –תחתון במרכזו 

חלון בלגי   –חזיתי חלון עורפי לחדר מדרגות 3.
 .עם קיפ ציר תחתון

חלון מפורזל עם  –חלון חדר מדרגות עורפי 4.
 .שלבי זכוכית ממוסגרים נפתחים

עם תריסי בחזית המעוגלת כנפיים  4חלון עץ  5.
 1-3גלילה מעץ קומות 

 .1-3קומות , גלילהתריס עץ אופקי עם חלון 6.

"  מספריים"חלון עץ תלת כנפי עם תריס 7.
 .1-3קומות , יחיד

דלת יציאה למרפסת עם תריס גלילהקומות  8.
1-3 

 חלון עץ עם תריס עץ דו כנפי בקומת הקרקע 9.

כנפיים   4חלון עץ עם תריס עץ אקורדיון 10.
 .בקומת הקרקע

 1-3חלון עץ לשירותים חד כנפי קומות 11.

 1-3עץ דו כנפי בקומות חלון 12.

, דלת עץ דו כנפית –דלת כניסה לדירה 13.
 .סיטמטריות-דלתות א

 

 

 

 

 

 

 

13 



 6ו "ביל' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
07/2014 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

91 

 1-2קומות  -במרכז עם זכוכית מעובדת בלגי עם שני פיבוטים   -חדר מדרגות חזיתיחלון . 1

 .3קומה  –בלגי עם קיפ ציר תחתון במרכזו עם זכוכית מעובדת  -מדרגות חזיתי חדר חלון . 2

 .חלון בלגי עם קיפ ציר תחתון עם זכוכית מעובדת  –חלון עורפי לחדר מדרגות חזיתי . 3

  

 פרטים ארכיטקטוניים 3.4.2
 פתחים בבניין
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כנפיים  4חלון עץ  .  5
בחזית המעוגלת עם 

תריסי גלילה מעץ  
 1-3קומות 

חלון עץ אופקי עם תריס  . 6
 .1-3קומות , גלילה

תריס על  חלון עץ תלת כנפי עם . 7
 .1-3קומות , יחיד" מספריים"מסילות  

דלת יציאה למרפסת  . 8
 עם תריס גלילה

חדר מדרגות עורפי  חלון . 4
חלון מפורזל עם שלבי  –

נפתחים  זכוכית ממוסגרים 
 .ושלב תחתון קבוע

 פרטים ארכיטקטוניים 3.4.2
 פתחים בבניין
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חלון עץ עם תריס עץ דו  .9
 כנפי בקומת הקרקע  

כנפיים   4חלון עץ עם תריס עץ אקורדיון . 10
 .בקומת הקרקע

 חד כנפיחלון עץ . 11

 חלון עץ דו כנפי  . 12

דלת כניסה  . 13
דלת עץ   –לדירה 

דלתות  , דו כנפית
 .סיטמטריות-א
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4.3
 פרטים בתוך הבניין

 :רשימת פרטים כוללת

 .מדרגות טראצו יצוקות ליציאה לחצר1.

 .מעקה מפורזל למדרגות יציאה לחצר2.

 .ריצוף מבואת הכניסה מטראצו יצוק3.

 .יצוקריצוף פודסט עשוי טראצו 4.

מדרגות טראצו יצוקות גרם מדרגות פנימי  5.
 .קידמי

 .מעקה מדרגות מפורזל6.

 .ארון חשמל מדרגות קידמיות7.

 .מדרגות טראצו ייצוק8.

 .מעקה מדרגות מפורזל9.

 .ריצוך פודסט עשוי טראצו יצוק10.

 .ארון חשמל מדרגות עורפיות11.

 

 

1 2 

3 

5 

4 

6 

8 9 10 

7 

11 
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4.3
 פרטים בתוך הבניין

 .יציאה לחצר הפנימית עשויות יציקת  טראצו ומעקה מפורזלמדרגות . 1+2

 .פודסט עשוי טראצו יצוקריצוף . 4 .מבואת הכניסה מטראצו יצוקריצוף .3

מפורזל בגרם מדרגות  מעקה מדרגות ומדרגות טראצו יצוקות . 6+5
 .פנימי קידמי

 

 :רשימת פרטים כוללת

 .ארון חשמל מדרגות קידמיות1.

 .מדרגות טראצו ייצוק2.

 .מעקה מדרגות מפורזל3.

 .ריצוך פודסט עשוי טראצו יצוק4.

 .ארון חשמל מדרגות עורפיות5.

 

 

 ארון חשמל. 7
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4.3
 פרטים בתוך הבניין

 .מדרגות טראצו יצוק ומעקה מדרגות מפורזל. 9+8

 .ארון חשמל. 11 .ריצוף פידסט עשוי טראצו יצוק. 10
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1 

2+3 

 כניסה ראשית לבניין. 1

 חצרות פנימיות וצמחייה 3.5

 גינה  מגודרת במפלס הרחוב . 4

גינה המוגבהת  . 2
 ממפלס הרחוב

מדרגות גישה לגינה  . 3
 המוגבהת

4 

5 
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3 
כניסה צידית  . 1

 לחצר האחורית

 חצרות פנימיות וצמחייה 3.5

 ו"מבט מהחצר הפנימית אל הכניסה מרחוב ביל. 2

 ו"ביל' גינה בחזית לרח. 4

1 

2 

4 

מבט . 3
אל שביל 

הגישה 
לחצר  

 הפנימית
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 חצרות פנימיות וצמחייה 3.5

מדרגות עליה  1.
למעבר בין חדרי 

 .המדרגות

מדרגות עליה  2.
למעבר בין גרמי 

 המדרגות

מבט במורד 3.
 המדרגות

כניסה לחדר 4.
 המדרגות הקידמי

כניסה לחדר 5.
 המדרגות העורפי

 

1+2 

4 

5 

1 

4 3 5 

2 

3 
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4 

 חצרות פנימיות וצמחייה 3.5

 מבט בשביל האחורי. 1

2+3 

חצר אחורית  . 2
 משוייכת לדירת הקרקע

חצר אחורית נוספת  . 3
 משוייכת לדירת קרקע  

מסתור פחים בצר . 4
 .האחורית

גישה לשביל האחורי  . 5
 חצר מגודרת  + 

5 

1 

1 

3 

4 5 

2 
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 חצרות פנימיות וצמחייה 3.5

מבט אל החצר . 1
הפרטית הדרומית  
המגודרת מהמגרש 

 .השכן

מבט אל החצר . 2
 .הפרטית הדרום מזרחית

מבט כללי אל החצר . 3
 .הדרומית מהמגרש השכן

2 

3 
2 

1 

3 

1 
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 תיעוד אדריכלי. 4

 1:250מ "קנ, תכנית מצבית 4.1
 נלקח מתוך תכנית פוטוגרמטרית

 מסתור פחי אשפה

 שוחת ביוב

 גינה מגודרת

 ריצוף דק עץ

 ריצוף ומדרגות מטראצו יצוק

 אדמה ללא גינון

 תות בוגר עץ קיים

  

 פיטנה

 עמוד חשמל

גדר מוגבהת  

 לא מקורית

גדרות מקוריות בנויות  

 עם מעקה מפרוזל

גדרות קלים  

 ממחצלות במבוק

 מרצפות אקרשטיין משתלבות

 בלוני גז

 שוחת ביוב
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 קומה טיפוסית

 .אשר נבנה, 1860' מתוך רשיון מס -'קומה א,קומה טיפוסית : שם תכנית

 18/11/1935 ::תאריך

 מ"ללא קנ: מ"קנ

 מרפסת

 מרפסת

 מרפסת

ת
ס

פ
ר
מ

 
ת

ס
פ
ר
מ

 

 מרפסת

 מרפסת
 מרפסת

 איזור שירות

 שירות

 שירות

 שירות

 שירות

 כניסה

 כניסה

 כניסה

שלושה  : 1דירה 

,  חדרי מגורים

, מטבח, אמבטיה

שלושה  : 2דירה  ושלוש מרפסות

,  חדרי מגורים

 ,שירותים, אמבטיה

ושתי  , מטבח

 מרפסות

שני חדרי : 3דירה 

,  אמבטיה, מגורים

שלוש  , מטבח

 מרפסות

שני חדרי : 4דירה 

,  אמבטיה, מגורים

ושתחי  , מטבח

 מרפסות

 מרפסת

 חדר מדרגות

 1דירה 

 2דירה 

 3דירה 

 4דירה 

 שטחי שירות

 איזור טיח וואשפוץ
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 מרפסת גג

חדר מדרגות  

 מקוריות

 פרגולה

 בנייה במסגרת 

 1946היתר משנת 

בנייה במסגרת 

 1989היתר משנת 

 תכניות הקומות והגג 4.2
 תכנית הגג
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 חתכים 4.3

 .אשר נבנה, 1860' מתוך היתר בניה מס ,ב-אחתך : שם תכנית

 18/11/1935:תאריך

 מ"ללא קנ: מ"קנ

 חנות/מוסך

 דירה

 דירה

 דירה

 מרפסות  

 סגורות

ת
רו

גו
ס

ת 
סו

פ
ר
מ

 

 דירה

 דירה

 דירה

 דירה

 מחסן

חדר 

 מדרגות

חדר 

 מדרגות

 תוספת מאוחרת

 מרפסות סגורות

 דירות חזיתיות

 דירות עורפיות

 חנות/מוסך

 מחסן

 חדר מדרגות

תוספת על הגג בהיתר  

 1946משנית 

 מקרא
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 .אשר נבנה, 27' מתוך היתר בניה מס ,א-אחתך : שם תכנית

 24/04/1946:תאריך

 מ"ללא קנ: מ"קנ

 חתכים 4.3

 דירה

 מחסן

 דירה

 דירה דירה

 דירה דירה

 דירה

חדר 

 מדרגות

 תוספת מאוחרת

 מרפסות סגורות

 דירות צפוניות

 דירות דרומיות

 חנות/מוסך

 מחסן

 חדר מדרגות

תוספת על הגג בהיתר  

 1946משנית 

 מקרא
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 .חלון ברזל עם קיפ אחד12.

 .חלון ברזל עם שני פיבוטים13.

 .חלון עץ תלת כנפי14.

מדרגות ופודסטי טראצו בעליה לכניסה 15.
 .הראשית

 .גדר בנויה בשילוב מעקה ברזל16.

 .טיח ואשפוץ17.

 .ת מקורי"ג18.
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 חזיתות 4.4
 ראשית לרחוב-חזית מערבית

 :  פרטים מקוריים         

 .מרפסת זיזית מעוגלת עם סינר תחתון1.

 .עם פינות מעוגלות מרפסת זיזית רבועה2.

 .מעקה קירות מסך עם חריצים אופקיים3.

מעקה בנוי משולב אלמנטי פרזול פינתיים  4.
 .וקרניז

 .גגון בטון מעוגל מחופה פח אבץ5.

 .גגון בטון בקצה העליון של חדר המדרגות6.

 .גגון המשכי המחבר בין שתי המאסות7.

 .גגון בטון מעל הכניסה הראשית8.

 .גגון בטון אורכי9.

 .גגון בטון פינתי10.

בליטה בטיח מעל דלתות היציאה 11.
 למרפסת

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

13 

14 

14 

15 

16 

16 

16 

17 

13 

18 

18 
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 חזיתות 4.4
 ראשית לרחוב-חזית מערבית

 :  פרטים לא מקוריים         

 .מרפסתתוספת מעקה מתכת למעקה א-

 .תוספת מעקה מתכת למעקה גגב-

 .חלון בחזית המעוגלתג-

 .תריס מספריים  בו השלבים מוחלפיםד-

תריס לא מקורי בדלתות היציאה ה-
 למרפסת

תריס לא מקורי בתוך מסילות מספריים ו-
 .מקוריות

 דלת לא מקורית בכניסה הראשית לבנייןז-

 .דלת לא מקורית במקומה של דלת מוסךח-

 .גדר מוגבהת לעומת הגדר המקוריתט-

לא  –סגירת מרפסת בקומת קרקע י-
 .מקורית

 א

 ב

 ג

 ג

 ד ג

 ד

 ד

 ה

 ה

 ה

 ו

 ו

 ו

 ז

 ח
 ט

 י

 יא
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 חזיתות 4.4
 ראשית לרחוב-חזית מערבית

 :  פרטים מקוריים -כניסה ראשית          

גגון בטון פינתי מעוגל מצופה פח אבץ   1.
 .בחלקו העליון

 .פתח חלון מקורי עם סף פח אבץ2.

 
1 

 ג

 א

 ב

 ד
 ה

 ז ו

2 

 ו

 :  פרטים לא מקוריים -כניסה ראשית          

 סגירת חריצים אופקיים במעקה מעוגלא-

 .סגירת פתח מקורי וחיפויו בטיחב-

 .תריסים לא מקוריים לפתח מקוריג-

 .חלון מתכת לא מקורי בפתח מקוריד-

 .תיבת דואר לא מקוריתה-

 .צנרת לא מקוריתו-

 .מצלמהז-
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 חזיתות 4.4
 חזית צפונית

 :  פרטים מקוריים -חזית צפונית         

 ארון אויר עם רפפות עץ מקוריות1.

 מרזב פח אבץ2.

 .חלוץ עץ דו כנפי3.

 .טיח סיד4.

 .טיח וואשפוץ5.

 .קרניז בולט במרפסת פינתית6.

 "ערביים"חלון עץ עם תריסי עץ 7.

 "ערביים"כנפיים עם תריסי עץ  4חלון עץ אקורדיון 8.

1 

 א

 :  פרטים לא מקוריים -חזית צפונית         

 סגירת חריצים אופקיים במעקה מעוגלא-

 .וילון חיצוני במרפסתב-

 .חלון לא מקוריג-

 .צנרת וחיווטים לא מקורייםד-

 .מעבה של מזגןה-

 .תריס לא מקורי בפתח חלון מקוריו-

1 

1 

1 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

2 6 

7 

8 

 א

 א

 א

 א

 א

 ב

 ב

 ג

 ג
 ג

 ג

 ג

 ג

 ג

 ד

 ד

 ד

 ה

 ו

 ד

 א

 ז

 ד

 .דלת פלדלת  -ז

גוף תאורה לא   -ח
 .מקורי

 ח
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 חזיתות 4.4
 חזיתות -חצר פנימית 

 :  פרטים מקוריים -חצר פנימית         

 .מקורי –בליטה בחזית עם גגון עליון  1.

 .כנפי-חלון עץ דו 2.

 .חלון עץ חד כנפי3.

 .ראה פרטים -חלון ברזל בחדר מדרגות4.

 פודסט טראצו יצוק5.

 
 :  פרטים לא מקוריים -חצר פנימית         

 .מרפסת סגורהא-

 .סגירת בד לא מקוריתב-

 .מעבה של מזגןג-

 .חלון לא מקורי בתוך פתח מקוריד-

 .סורגים לא מקוריים בפתח מקוריה-

 .סגירה בקומת קרקעו-

 .צנרת וחיווטיםז-

 .דלת כניסה לא מקוריתח-

2 

 א

2 

1 

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

 א

 א

 ז

 ד

 ח

 ג

 ד

 ז

 ז

 ד

 ה

 ז

2 

3 

3 
4 

4 

4 

 ז

 ז

 ז

5 
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 חזיתות 4.4
 חזיתות -חצר פנימית 

 :  פרטים מקוריים -חצר פנימית         

 .מעקה מדרגות מפורסל מקורי1.

 .חלון חדר מדרגות עשוי ברזל 2.

 .מדרגות ופודסטי טראצו3.

 

 :  פרטים לא מקוריים -חצר פנימית         

 .תוספת בנייה על הגגא-

 .מרפסת סגורהב-

 .מעבה של מזגן תלוי מהחזיתג-

 .לא מקורית -דלת כניסה לחדר מדרגותד-

 .תנרת וחיוטים על החזיתה-

 .תיבת דואר לא מקוריתו-

 ב

1 

 ב

 ב ב

 ב ב

 א

 ג

 ג

2 

2 

2 

 ה 2

 ד

 ו

3 

 ה
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 חזיתות 4.4
 מזרחית -חזית אחורית

 :  פרטים מקוריים -חצר פנימית         

 .גגון בטון מקורי1.

 
 :  פרטים לא מקוריים -חצר פנימית         

 .תוספת בנייה על הגגא-

 .מרפסת סגורהב-

 .חלון לא מקורי בתוך פתח מקוריג-

 .מעבה מזגן תלוי על החזיתד-

 .צנרת וחיווטיםה-

 .מתקן לתליית כביסהו-

 .גדר במבוק לא מקוריתז-

 .לא מקורי –גגון ברזנט מתוח ח-

 .תוספת בנייה בקומת קרקעט-

 .ריצוף דק עץ לא מקוריי-

 

1 

 א
 א

 ב

 ב

 ב

 ב

 ד

 ג
 ג

 ג

 ה
 ה

 ב

 ב

 ב

 ב

 ב

 ז

 ו

 ח

 ט

 ה

 ז

 י
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 חזיתות 4.4
 דרומית -חזית צידית

 :  פרטים מקוריים -חזית דרומית         

 .מרפסת זיזית עם מעקה מפורזל1.

מרפסת זיזית מעוגלת עם מעקות בנויים 2.
 .משותפת לחזית הראשית

 .גגון בטון מעוגל מעל מרפסת מעוגלת3.

 .גגון בטון מעל מרפסות צידיות זיזיות4.

 .קרניז המקשר בין שתי מרפסות זיזיות5.

 .מזרב פח אבץ6.

 טיח ואשפוץ בקרבת החזית הראשית7.

 .טיח על בסיס סיד8.

 :  רטים לא מקורייםפ  -חזית דרומית          

 .תוספת בנייה על הגגא-

 .פרגולת עץ לא מקורית על הגגב-

 .לא מקורי –מעקה ברזל על הגג ג-

חלון לא מקורי עם ארגז תריס חיצוני ד-
 .בתוך פתח מקורי

מרפסת מוגדלת לא טיפוסית לחזית עם ה-
 .סגירה בגגון קל ובד

 .גגון קל לא מקוריו-

 

 

4 

 א

 א

4 3 

2 
1 

1 

5 

5 

5 

 ב
 ג

 ד
 ד

 ד

 ד

 ד

 ה ד

 ה

 ו

 ז
 ו

 ד

 ד

 ח

 ח

 ט

 ו

6 
7 

8 

תוספת בנייה בקומת ז-
 .הקרקע

 .צנרת וחיווטיםח-

מעבי מזגנים תלויים ט-
 .בחזית 
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 טכנולוגיה וחומרי בניה

הוחלפה אבן הכורכר המסורתית שהיוותה את חומר הבניה   20-של המאה ה 20-בשנות ה

לבנים אלו נעשו מחול וסיד והוו את חומר . בלבני סיליקאט ולבני מלט, השכיח עד לאותה עת

בעוד הבניה באבן כורכר חייבה מיומנות ועל כן חייבה  . הבניה השכיח עד לשנות החמישים

הבניה בלבני סיליקאט היתה פשוטה יותר ולכן אפשרה לפועל היהודי  , העסקת פועלים ערבים

עד תחילת שנות השלושים שימשו אבני הסיליקט לבניית קירות נושאים  . לעסוק במלאכה

אולם משנות השלושים ואילך עם כניסת הסגנון הבינלאומי  , שעליהם הושענו תקרות בטון יצוק

והשינוי בתפיסה וביכולת הטכנולוגית נבנו בתים משלד בטון מזויין והסיליקט שימש כמילואה  

מהנדס גרמני בשם טיינר  , קירות הבניינים חופו לרוב בטיח חלק שסויד בלבן לאחר מכן. בלבד

וטיח דמוי אבן   (קרצפוץ)טיח מגורד ( וואשפוץ)טיח שטוף : הביא לארץ טכנולוגיה של טיח גרמני

חלק גדול מחומרי  . סוגי טיח אלה על נגזרותיהם נשתמרו היטב לאורך השנים. (שטיינשפוץ)

עקב חוסר היכולת של העולים מגרמניה להוציא ממנה את כספם הם , הבניה יובאו מאירופה

 .  חלונות ועוד, דלתות, 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   20-ונעשתה בשנות ה, בברזל היתה אופיינית למעקות  וחלונות חדרי מדרגות

 .ערבים ביפו

 

:  הבניה מופיע רקברשיון . בסגנון הבינלאומי" מפואר" נבנה  כבנין בית גרשון בוקסנבוים 

נבנה  המבנה . השלד עשוי בטון שבין עמודיו נעשתה מילואת לבנים".קירות מלבני סיליקט"

בשיטה שבה הגמרים האיכותיים נמצאים בגוש הקידמי ואילו שאר חלקיו האחוריים בנויים  

 .בצורה פשוטה ומינימלית

 . החזית הקידמית מחופה בטיח וואשפוץ ואילו שאר הבניין מחופה בטיח סיד חלק

במרפסת המעוגלת  : הבולטות נעשו נבנו בשיטות מורכבותהקידמיות המעקות במרפסות 

ובמרפסת המלבנית ישנם אלמנטי  , המעקות עשויים קירות מסך עם חריצים אופקיים ביניהם

האחוריות הן בעלות מעקה  לעומתן המרפסות .  פרזול וקרניזים המשולבים בתוך המעקה הבנוי

 .בנוי מטוייח טיח סיד חלק

בשתי הדירות החזיתיות הם תריסי גלילה  בכל החזיתות והתריסים החלונות הם חלונות עץ 

הרחקה בשאר החלונות ככל הניראה היו תריסי גלילה בחלונות הגדולים ולא  מעץ עם מספרי 

בחזית הצפונית בקומת הקרקע ניתן לראות תריסי  . היו תריסים כלל בחלונות  שטחי השירות

 .אשר בפתיחה צירית" ערביים"עץ 

,  קיפ, פיבוט: החלונות בחדר המדרגות עשויים ברזל ובהם משולבות שיטות פתיחה שונות

 .משתנה בהתאם למיקום החלון -ומנגנוני תריסים

 .מסוגנןהגדר לרחוב מחופה גם היא בטיח וואשפוץ ומעליה מעקה מפורזל 

מתוך הסיור באתר לא ברור אילו גדרות היו במקור מסביב לבניין למעט הגדרות בחזית  

 .הראשית

גדולה כאשר המדרגות עצמן הן  ' בזהמדרגות יש יציקת טראצו לחדרי בכניסה :חדר המדרגות

הריצוף בפודסטים הינו מיציקות טראצו שלמות  . באותו הגווןאלמנטים טרומיים בגמר טראצו 

חדר המדרגות הוא מברזל עם מאחז יד מברזל והחלונות הם מעקה . עם תפרי התפשטות

 .ברזלחלונות 

 .המרזבים הם מרזבי פח אבץ חיצוניים בחתך מלבני

 שיטות וחומרי בניה. 5
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 פיסימפגעים ומצב . 6

נסגרו  , כמו כן . הכללי נשמר מלבד תוספות בניה שונות שבוצעו על גג המבנה במהלך השנים המבנה 
לעומתן כל המרפסות אשר פונות לרחוב . ו"ביל' אשר אינן פונות לחזית רחהמבנה כל מרפסות 

ובהן נשמרו כל הפרטים המקוריים שלחלקם הוסיפו תוספות זעירות  אשר , ו נשארו פתוחות"ביל
מהחלונות והתריסים המקוריים הוחלפו ואת חזיתות המבנה מעטרים מזגנים  חלק .אינן מקוריות
 .  ו"צנרות וכ, כבלים שונים

 טיח

טיח וואשפוץ בחזית הראשית ובגדר הקידמית וטיח חלק  : במבנה נעשה שימוש בשני סוגי טייחים
 (.4-ו 3ראה פרקים  )בשאר חלקי המבנה 

 

 

 

 

 (חזית מערבית)ו "טיח בחזית לרחוב ביל

טיח וואשפוץ  : במבנה נעשה שימוש בשני סוגי טייחים
בחזית הראשית ובגדר הקידמית וטיח חלק בשאר  

 (.4-ו 3ראה פרקים  )המבנה חלקי 

בחזית הראשית סובל מכתמי רטיבות   טיח הוואשפוץ
המרפסות  באיזור ומשברים וקילופים במקומות שונים 

ברובו אולם , ומעקות הגג שחלקם תוקנו במהלך השנים
נשמר בצורתו המקורית למעט מקומות מעטים בהם 

 .נעשו תיקוני בטונים או צביעה בצבע אחר על גביו

הטיח נצבע בצבע מעל  , כמו גם בגדר, בחלק מהמרפסות
כמו כן נעשו  . הוואשפוץ דבר הלא מאפיין את התקופה

השלמת בטון ככל הנראה בגלל החלפת דלת הכניסה  
 .חנות בקומת הקרקע/למוסך

במרפסת המעוגלת התחתונה החריצים המקוריים   
במעקות הבטון נסתמו על ידי בטון אשר לא חופה  

כמו כן על המעקה נוסף מעקה קל אשר גם הוא  , בטיח
 .אינו מקורי

טיח הגגון בכניסה  הראשית מתקלף וניכרים בו סדקים 
 ונזקי רטיבות

 

 

 סגירת חריצי מעקה מקורי

 השלמת בטון

 קילופים וסדקים

 צביעת הטיח
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הצפונית ובחצר טיח בחזית 
בחלק הקידמי של : הפנימית

לאורך כל  החזית הצפונית 
הטיח מכשלים החזית סובל 
ותיקוני בטונים  והתפוררות 

בעקבות סגירות מרפסות  
,  שבוצעו בקטע זה של החזית

ובלאי שנובע  צנרות ניקוז 
 .עם השנים

בחצר הפנימית בנוסף 
התפוררות הטיח ישנם גם  

סדקים והתפוררות הבטון עד 
כמו . כדי חשיפת ברזלי הזיון

פתיחת  , כן בגלל ריבוי צנרת
חיזוק הפתחים  , פתחים

הקיימים  ורטיבויות ניכרים 
תיקוני טיח ובטונים בכל  

 .חזיתות החצר

 תיקון בטונים

 התפוררות הטיח תיקון בטונים

 רטיבות

פתחים 

 בחזית

 סדקים בבטון

 רטיבות

 התפוררות הטיח

 התפוררות הבטון
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:  המזרחיתטיח בחזית 

בחחזית זו כמו בשאר  
הטיח  החזיתות באיזור סובל 

מכשלים סדקים התפוררות  
ותיקוני בטונים בעקבות  
סגירות מרפסות שבוצעו 

צנרות  , בקטע זה של החזית
ניקוז שנוספו והובילו לבעיות  

.  רטיבות והתישנות הטיח
ובלאי טבעי הניכר בבניין עם 

 .השנים

בגלל סגירות שונות , כמו כן
של מרפסות כמו גם בגלל  

תוספות מאוחרות וטיפולים  
שונים בקומת הקרקע  

ניכרים הבדלים בטיח כמו  
גם במפלס שלהם ביחס  

 .לקירות המקוריים

טיח שונה בתוספות  

 בניה מאוחרות

 סגירת מרפסות

 תוספות מאוחרות

 צנרת מאוחרת

 תיקוני בטון

 תיקוני בטון
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בחזית  : טיח בחזית דרומית
זו כמו בשאר החזיתות  

ניכרים תיקוני הבטון והטיח  
וכשלים וסדקים בטיח  

כתוצאה מתוספות בנייה  
מאוחרות הן על גג המבנה 

תוספת  , והן בקומת הקרקע
. צנרת ורטיבויות שונות 

בחלק המקומות ניתן לראות  
צביעת החזית אשר נעשתה  
על ידי דיירים בודדים ולא  
 .בצורה מקיםה לכל הבניין

טיח שונה בתוספות  

 בניה מאוחרות

 תיקוני טיח

 תוספת מאוחרת

 רטיבות

 קילופי טיח

 תיקוני טיח

 רטיבות
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 פתחים

מרפסות שניסגרו  בחזיתות לא השתנה מלבד מיקום הפתחים וגודלם 
הסגירות נעשו בצורה  -.בחזיתות העורפיות ובחזיתות החצצר הפנימית

 .לא אחידה ומחומרים שונים

תריסי העץ הוחלפו בחלונות אלומניום  ורוב מחלונות העץ בבנין חלק 
.  ותריסי פלסטיק בחלקם בגלילה וחלקם בפתיחת כנף על חזית המבנה

.  מספרי המתכת להרחקת התריסים נראה שהשתמרו ברוב הפתחים
 .במספר פתחים הותקנו סורגים חיצוניים על הפתחים

  \חלונות העץ בחזית הפונית בקומת הקרקע נשתמרו על תריסי העץ
 (.ראה פרט) המקוריים 

ונוספו דלתות  ( ראה פרטים)כל דלתות הבניין הוחלפו למעט אחת 
 .אלומיניום בכניסות לבניין

 

 (עורפית)מרפסות חזית מזרחית  מרפסות חזית צפונית  

 .מרפסות חצר פנימית
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 חזיתות מזרחית ודרומית
 חצר פנימית

 וצנרת חיצוניתתשתיות 

נעשו  , בכל חזיתות המבנה למעט החזית הקדמית 
תוספות של צינורות ותשתיות נוספות על אלה  

בחלק מן המקרים הדבר נעשה בעקבות  . המקוריות
תוספות בניה על הגג כפי שניתן לראות בחזית  

חצר הפנימית ובחלק בעקבות  ההדרומית ובמבט על גג 
חיזוק התשתיות הנדרשות לשטחי השירות שברובם  

לכן  , פונים אל החצר הפנימית ואל החזית הצפונית
 .תוספת הצינורות ניכרת שם במיוחד

 חזית צפונית חצר פנימית מבט על הגג
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 חדר המדרגות ולובי כניסה

שנעשו הם קטנים השינויים . לבנייןמלאה אותנטית ומקורית בבניין נשמרו בצורה המדרגות שני חדרי 
הדלתות בכל דלתות הכניסה לדירות  למעט אחת וסגירה  החלפת , הוספת דלתות כניסה למבנהוכוללים 

 .נשמרו בצורה טובה -פרטי המדרגות והמעקות  -שאר הפרטים. לגגהיציאה את היציאות  בסורג 

 
 

 חצר קידמית –חצרות 

' החלק הדרומי של הגדר הפונה לרח
מדרגות הכניסה הראשיות  ) שיינקין 

נשמרה על מעקה הברזל שלה כולל  ( לבניין
כך גם . המעקות של גרם המדרגות

נשתמרו מפלסי הגינות השונות על  
טיח הוואשפות נצבע בלבן  –גדרותיהם 

  .  בצורה לא אופיינית לתקופה

,  כשלים ואף התפוררויות, ישנם סדקים
במדרגות ופודסטי הטראצו בגרם 

המדרגות המוביל אל כניסת הבניין וכך 
המובילות אל  " וופלות"גם אל מדרגות ה

ישנה התפוררות  בחלק  .  הגינות השונות
 .מהגדרות הבנויות
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 חצר קידמית

הגדר הצפונית בחזית הפונה  
ו  אשר מקיפה גינה   "לרחוב ביל

במפלס הרחוב  הוגבהה עם השנים  
י בלוקים וכוסתה בוואשפוץ  "ע

המעקה   –בצידה החיצוני בלבד 
ולו נוסף , הורם יחד עם ההגבהה

גוף תאורה פינתי  על עמוד מתכת  
הטיח נצבע ככל הנראה  . מוגבה

כדי לכסות על גרפיטי מקוריים  
 .  מאוד

נותרו שני עמודי  , לצד חצר זו
ספק מקוריים אשר  , ברזל

מגדירים את הכניסה אל החצר 
 .  האחורית בשביל צידי מרוצף כולו

כמו גם ברחבת , הריצוף בשביל זה
הינו  , חנות /הכניסה אל המוסך

ריצוף משתלב אשר נעשה יחד עם 
המדרכת הרחוב בשלב מאוחר  

 .יותר

 שער כניסה ברזל

הגבהה  

בבלוקים של  

 הגדר המקורית

 עמוד תאורה מאוחר

 ריצוף משלב  
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 חצרות עורפיות

הגדרות בחצרות האחוריות לא 
כך , נשתמרו במצבם המקורי

,  אם בכלל, שקשה לראות מה היו
במקום הגדר הצפונית   -גדרות אלה

ישנה גדר בטון חשוף של השכנים  
שאר הגדרות עשויות גדרות  . מצפון
ישנן  . רשת או במבוק –כלים 

הגבהות ככל הנראה מקוריות אשר 
מבדילות בין מפלסי הקרקע  

השונים בתוך המגרש ובין המגרש  
הגבהות אלה . למגרשים השכנים

,  מתפוררות:נמצאות במצב ירוד
הגדר . סדוקות ועם טיח מתקלף

הדרומית אינה ניתן לזיהוי מרוב 
תוספות הבנייה הנמצאות  

 .  בתחומה

בחצר נשתמר גרם המדרגות  
  -המוביל לכניסות העורפיות למבנה
מדרגות אלה נשתמרו במצב טוב  

 על פרטיהן המקוריים

 למעט קיר מאוחר אשר

 .פלש לתחומן

 בחצר האחורית ישנו

 קיר המהווה מסתור

 .שנוסף בשלב, פחים

 .מאוחר יותר

 ריצופי החצרות הוחלפו

 או חופו וכרגע ישנם  

 ריצופים משתלבים  

 . או ריצוף דק
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 :ערכי המבנה

,  ערכיו הארכיטקטוניים, בית גרשון  בוקסנבוים הוא מבנה אשר נבנה בסגנון הבינלאומי אשר מיקומו

מגבלות  והוא מוגדר כמבנה בעל , נקודות בתכנית השימור 36וחומרי הגמר שלו נתנו לו ניקוד של 

 .מחמירות עם הערה לאפשרות להוספת נפח בנייה חלקי על הגג במסגרת תכנית השימור
בצורה האופינית למבנים בחלק   –הדרומי הניצב על במה בחלקו קומות  3המבנה הוא מבנה מגורים בן 

י האדריכל אריה  "ע 1936 נבנה בשנתאשר ועל קומת מרתף חשופה בחלקו הצפוני   -זה של הרחוב

 .שטרימר עבור היזם גרשון בוקסנבוים

לצד מפלסים  עוברים אשר  -אל הכניסה הראשית עולים בשלושה מהלכי מדרגות טראצו יצוק : כניסה

.  כך שהכניסה הראשית נמצאית בגובה של קומה מעל מפלס הרחוב -שונים של גינות חזיתיות למבנה

ומעבר צידי  , בתור מוסך והומר לחנותשככל הנראה שימש במפלס הרחוב ישנה כניסה בחזית לחלל 

 .ישנה גישה לשני חדרי המדרגות של הבנייןדרכו המוביל לחצר הפנימית ובה מהלך מדרגות חיצוני 

במרכז החזית . בחזית הראשית של המבנה הקומה מחולקת לשתי דירות: קומפוזיציית החזית הראשית

על  -המייצגות כל דירה -סימטרית ממוקם חדר המדרגות אשר מפריד בין שתי מאסות -בצורה א

כאשר גגון בטון אורכי הנמשך לאורך כל החזית מעל חלונות הקומה האחרונה , מרפסותיהן הזיזיות

מעקות עשויים קירות  המאסה הימנית מעוצבת בצורה מעוגלת עם מרפסות בעלות . מקשר בין שתיהן

המאסה השמאלית  , מסך מעוגלים עם חריצים אופקיים אשר בשל הפרופורציה תמירה שלו מדמה מגדל

 .סימטרית של החזית-הינה אורטוגונאלית עם פינות מעוגלות המשלימה את הסימטריה הא

 :במפרט חומרי הגמר והפרטים המרכיבים את החזית הראשית" מפואר"המבנה הוא מבנה 

יציקת טראצו בכניסה  גגוני בטון וקרניזים במעקות המרפסות, בליטות, מעקות מפורזלים, טיח ואשפוץ

 .ו"מעקות מקירות מסך עם חריצים וכ, למבנה

,  עץהפתחים היו עם חלונות כל . סידחזיתות המבנה הצדיות והאחוריות מחופות בטיח חלק על בסיס 

אלה בקומת   -וחלק, החלונות של חללי השירות ללא תריסים בכלל, עם תריסי גלילה -הגדולים -חלקם

 ".ערביים"רפפות הקרקע בחזית הצפונית עם תריסי 

המדרגות זיזיות . צהבהב' המדרגות והפודסטים עשויים מיציקת טראצו בגוון בז: המדרגותחדרי 

חלונות חדר  . המעקה עשוי מתכת עם פרט חיבור לצד המדרגה. טרומיות עם פרט דופן צידית מעוגלת

 .פיבוטים וקיפ, תריסים, ולהם שיטות פתיחה שונות, המדרגות אשר נשתמרו במצב טוב עשויים ברזל

המדרגות זיזיות . צהבהב' המדרגות והפודסטים עשויים מיציקת טראצו בגוון בז: חדרי המדרגות

חלונות חדר  . המעקה עשוי מתכת עם פרט חיבור לצד המדרגה. טרומיות עם פרט דופן צידית מעוגלת

 פיבוטים וקיפ  , תריסים, ולהם שיטות פתיחה שונות, המדרגות אשר נשתמרו במצב טוב עשויים ברזל

הגג אשר הורחבה למבנה המקורי דירה בקומת בהיתר העירייה נוספה  1946בשנת : שינויים במבנה

לסגירת  והיתר התקבל אישור להמרת המוסך לחנות ירקות  1950ובשנת , בהיתר נוסף 1989בשנת 

מלבד שינויים אלו וסגירת מרפסות אחוריות לא עבר המבנה . חלק עורפי בקומת קרקע בגגון עם קיר

 .שינויים נוספים והוא נמצא בצורתו המקורית

 

 :הפיזימצבו 

והבנין לא תוחזק במהלך השנים והוא סובל מכשלים בטיח  בינוני מאחר מצבו הפיזי של המבנה הוא 

 .הנובעים מבעיות של רטיבויות ולעיתים התערבויות לא מבוקרות של דיירי הבניין

כך גם נעשו תוספות בנייה וסגירות  , חלק ניכר מהמרפסות הצידיות והעורפיות נסגרו על ידיד הדיירים

בחזית הראשית נסגרה מרפסת בקומת הקרקע יחד עם הגבהת הגדר  . בקומת הקרקע ובקומת הגג

 .אשר נמצאית מולה

 .המבנה הותקנו והתווספו מזגנים צנרות חיווטים ומערכות שונותבשאר חזיתות , למעט החזית הראשית

.  חלק מחלונות העץ במבנה הוחלפו אולם פריטים רבים נשמרו בצורתם המקורית והם ניתנים לשיחזור

 .פלסטיקמסילות תריסי הגלילה נשמרו ברוב הפתחים אולם התריסים עצמם הוחלפו לתריסי 

 

 (המלצה בלבד)סיכום והערכה . 7
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 מסקנות והמלצות ראשוניות

 .אביב-לשקם את המבנה ואת חזיתותיו בהתאם למקור ולפי הנחיות צוות השימור של עיריית תל

הראשיות ולהסדיר את את המרפסת הסגורה בקומת הקרקע בחזית הראשית ובחזיתות לפתוח 

 .הסגירות בחזיתות הצד

 .להטמין ולהסיר את כל המפגעים על חזיתות המבנה

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

מדרגות  , פרגולת בטון בכניסה,תריסים,נגרות בפתחים,קרניזים, ואשפוץ וטיח חלק על בסיס סיד

 .ד"מעקה חדר מדרגות וכ, ופודסטים מטראצו

 .באם היו כאלה, הכניסה למבנהדלתות שיחזור 

 .  והצמחיה האופיינית לתקופהשיקום החצרות 
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 נושאים פתוחים  . 8
 להרחבה בתיק תיעוד מלא  

 .היסטוריית המשפחה ודיירים במבנה ומציאת תמונות היסטוריותגילוי 1.

 .הגינה  בחזית המבנה לרחובמקוריות בדיקת 2.

 .בדיקת האם היתה דלת כניסה מקורית3.

 (משרדים כיום) בדיקת מה היה טיבו של המוסך לפני שהומר לחנות ירקות 4.

 .  לחללים הפנימיים של הדירותסקר 5.

 .  תוכניות וחזיתות על בסיס מדידה המתארות את המצב הקיים6.

 .  תכניות וחזיתות מצב מקורי משוחזר על פי מדידה7.

 סקר הנדסי8.

 .פרטים מקוריים על פי שרטוט ומדידה9.

 .מציאת מסמכים מקוריים של תכניות לתכנית גג ותכנית קומת קרקע וחזיתות מקוריות10.

 .בדיקת מקוריות השער בשביל הגישה הצידי11.

 .מציאת מידע נוסף לגבי ההיסטוריה של השכונה והרחוב12.

 .בחזית הדרומית עם הקרניז המקשר ביניהן, בדיקת מקוריותן של המרפסות הצידיות13.
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 מקורות. 9

 .אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה1.

 .ו "אביב תרצ-תל" אביב-ועדת ספר תל"הוצאת , אביב כרך ראשון-ספר תל,דרויאנוב . א2.

-אוניברסיטת         תל, הוצאת רמות,אביב-ההיסטוריה של תל, יעקב שביט וגדעון ביגר3.
 .  2001אביב 

 .יפו–תל אביב , 17החשמל , תיק שימור  לבית משה ולדמן -עדי כיטוב4.

,  "1930-1881יפו ותל אביב במראה הכפולה של העיתונות הערבית בשנים ", הרטרחל 5.
 .101-92' עמ, (2009), 39, קשר

 . 100אביב -אתר האינטרנט  תל6.

 .VTLVאתר 7.
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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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