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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

   2012דצמבר ,חזית דרומית כניסה לבנין 
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 מפה עדכנית 1.3

 .יפו-מפה עדכנית מתוך אתר עיריית תל אביב

 שכונת רחל
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 תצלום אוויר עדכני 1.4

 30.3.2007תצלום אוויר מתאריך 

ח
ת 

רו
ד
ש

 ן"

 פרישמן
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 1:1,250מ "קנ –מפת סביבה  1.5
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 כרטיס מבנה 1.6

 בית ורסוצקי וזילברבויגן: שם המבנה 3נצח ישראל :כתובת 

 מדרום זמנהוף,ממערב כיכר מסריק מצפון רחוב מאנה, שדרות חן-ממזרח :גבולות

 0192-003 :תיק בניין 105/6952 :גוש חלקה

 ב2650 :ע"תב לשימור :סטטוס

 הסיכון הוסר 3 :מבנה מסוכן בניין :סיווג

 כהן מהנדס.ר :אדריכל 1938 :שנת בניה

 בין לאומי :סגנון בניה 32.00/60 :ציון משוקלל

 שימור :מתחם אדריכלי   :סווג מבנה

 טיח וואשפוץ :טיח מגורים :שימוש מקורי

 ר"מ409.12 :שטח מגרש

 תולדות מבנה

 תאריך

 השינוי

 אישור פעילות

 שינוי

 במבנה

 המבצעים

 כתובת שם תפקיד

 יפו -אביב תל  כהן.ר מהנדס לא הקמה 01/01/1938

  
 

 לשימורקריטריונים 

 הערה ציון משקל קריטריון לשימור

   5.0 2.0 עיצוב

   2.0 1.5 חלל פנימי וחיצוני

   3.0 1.0 חומר בניה+קונסטרוקציה

   3.0 1.0 אדריכל

   6.0 2.0 מיקום

     2.0 היסטורי/ערך חברתי

   2.0 0.5 מצב פיזי

 32.00   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

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

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
 רחלשכונת 

בזאת אחר זאת קמו שכונות אשר לא הספיקו לייצר הווי וחיי  . היתה שנת שיא בבנייה בתל אביב 1933

  לכיכר כאלה היו השכונות מסביב . קהילה עצמאיים והפכו מיד לחלק מהגוש המבונה במרכז העיר

במקום  , נבנתה שכונת רחל, בין הרחובות נצח ישראל ופרישמן', שכנים ב מצפון לשכונת, מסריק כך

 .  שהיו במקום( צפונית לו)וכרם ענבים ( מאנה' דרומית לרח)פרדס ומשק ערבי 

 

מאחורי שורת הבתים היה  בתקופת המנדט . בתי השכונה ברחוב נצח ישראל  נבנו בשנות השלושים,

בבית ערבי ברחוב  "מספרת כי ( 20.4.1945)ידיעה בעתון דבר . שתי נשותיו וילדיהם, משק בו גר ערבי

 ".אך כובתה על ידי דרי הבית, האש אחזה בתקרה. מאנה התפוצץ אתמול אחר הצהריים פרימוס

 

הצפון הישן  ונבנתה עם הקמתו של , כיכר מסריק  הסמוכה לרחוב היא מהכיכרות הוותיקות בתל אביב

 .העירשל 

 .התמקמה בכיכר יחידת צנחנים בריטים,  1945בקיץ  על תל אביב " העוצר הגדול"במהלך 

באחת ההפצצות  . סביב הכיכר שיירות הסיוע לירושלים הנצורההתארגנו ,מלחמת העצמאותבמהלך 

,  וגרמה למותה של תושבת בית הסמוך לכיכר, המצריות על תל אביב נחתה פצצה במרכז הכיכר

 .על מנת לצפות במטוסלמרפסת שיצאה 

שהוצבו  " לונג טום"בתותחי עבר תל אביב מלחמת ששת הימים ירה הצבא הירדני פגזים אל במהלך 

גרמו למותה של אישה אחת והסבו נזק לבניינים , שני פגזים פגעו בכיכר מסריק. לקלקיליהצפונית 

 .הסמוכים לכיכר

נצח  "ניצב בניין בית הספר ( נצח ישראלורג פינת 'המלך ג)מזרחית של הכיכר -בפינה הדרומית

ההגנה  כמרכז אימונים חשאי של ארגון שגם הוא מבנה לשימור  המבנה שימש ,"ישראל

הכשרות בנשק  במרכז האימונים ערך הארגון . 1947–1941בשנים , בתקופתהמנדט הבריטי

ומשמש כיום , הבינלאומיהבניין הוא מבנה בסגנון . קשר והגנה עצמית, עזרה ראשונה,שדאות,קל

 .למגורים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%A8_%D7%9E%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%A7
https://sites.google.com/a/tlv100.net/tlv100/masarik/goog_813071593
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 רקע היסטורי ותרבותי 2.1

 תיעוד היסטורי. 2

 

 :הרחוב

רחוב נצח ישראל כפי שאנו יכולים לראות מהמסמכים ההיסטוריים מתיחד בכך שהוא נבנה  

 .חלק מהרחוב לא היה 30עד שנת . כולו בתקופה קצרה מאוד בבנינים בסגנון הבינלאומי

 

 :  הבית

י "ע 1937 קומות אשר נבנה בשנת 3הוא מבנה מגורים בן  3המבנה ברחוב נצח ישראל 

 .  כהן עבור משפחת ורסוצקי וזילברבויגן.המהנדס ר

במהלך ההיסטוריה הבית עבר בידי בעלויות שונות אשר ניתן למצוא להן תיעוד במסמכים  

 .השונים

נהרסה פרגולת בטון   2000נוספה למבנה המקורי דירה בקומת הגג ובשנת  1956בשנת 

מלבד שינויים אלו וסגירת  ( בעקבות הכרזת המבנה כמבנה מסוכן)אשר עיטרה את גג המבנה 

 .מרפסות אחוריות לא עבר המבנה שינויים נוספים והוא נמצא בצורתו המקורית

אל הכניסה למבנה עולים בשתי מדרגות טראצו מתחת לפרגולת בטון המחופה באריחי  :כניסה

מדרגות בתוך חדר המדרגות כך שבין   4אל הקומה הראשונה עולים בעוד .קרמיקה צהובים

 .  קומת הקרקע לרחוב נוצר הפרש מפלסים של כמטר

סימטרית  -קומת המבנה מחולקת לשתי דירות כאשר במרכז בצורה א: חלוקת הקומה והחזית

ממוקם חדר המדרגות אשר מפריד בין שני גושי מרפסות זיזיות והוא מעוטר בחלונות עץ 

 .עגולים

גוש המרפסות הימני מעוצב בצורה מעוגלת אשר ביחד עם חלונות העץ של חדר המדרגות  

גוש המרפסות השמאלי הוא אורטוגונאלי ומשלים את הסימטריה  , מדמים את עולם הספנות

 סימטרית של החזית-הא

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

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

 .ו"פרגולת בטון מחופה אריחי קרמיקה וכ, למבנה

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

 .כולל חזיתות הצד והאחוריות, חלונות עץ ותריסי גלילה מעץ

והמעקה  , המדרגות והפודסטים עשויים מיציקת טראצו בגוון חום צהבהב:חדר המדרגות

   .ובחלקו העליון הוא עשוי מעץ, מהווה המשך של יצקת הטראצו בחלקו התחתון עשוי מתכת

  .כיום נותרו המסגרות בלבד, חלונות חדר המדרגות היו גם הם מעץ  

 

 .כהן לא נמצא חומר נוסף ולא ידוע על בנינים נוספים אשר תכנן.אדריכל המבנה מהנדס ר על
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 תשריט תכנית השימור 2.2

 איזור ההכרזה
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 1944:  תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 1949:  תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 1960:  תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 1965:  תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור
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 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

 ניתן לראות כי האזור היה מוקף בפרדסים וכרמים
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 מפות היסטוריות 2.4

 .אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

שטחו הצפוני של רחוב נצח ישראל שייך לשכונת רחל שטח  
 .1933שנגאל בשנת 

 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

 .נצח ישראל  כשטח עם פרדסים' בשנה זאת מסומן חלקו הצפוני של רח
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 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

 .רחוב נצח ישראל עדיין לא היה בתחומי העיר  1927 ניתן לראות כי עד שנת 
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 מסמכים היסטוריים 2.6
 תולדות המבנה

 אירוע תאריך

 .  ש ורסוצקי רחביה וזילברבויגן יוסף ושושנה"רישום שטח לבניה ע 26/09/1934

 בבעלות ורסוצקי רחביה וזלברבויגן שושנה. לבניין בן שלוש קומות 506רשיון  03/05/1937

 רשיון לפרגולה על הגג וגדר בחצר-1410רשיון  15/03/1938

 .זילברבויגן יוסף ושושנה,ניתנה לורסוצקי רחביה-399תעודת גמר מספר  28/03/1938

 תכנית קומה א תוספת בית כיסא ומקלחת:183רשיון מס  10/06/1938

 ש היימן קלמן"תכניית סידור סניטרי  בשנה זאת אפשר לראות לפי התכנית  שהבניין רשום ע 18/06/1939

 לבניית מקלט 1106רשיון  31/08/1941

 ש ברכבי מאיר"בקרת חוץ בניין ניתן לראות לפי המסמך שהבניין רשום ע 14/05/1945

 ש חוה אלברסן מרושק"תמצית רישום מקרקעין רשום בשלמות  ע 23/09/1952

 .,להוספת דירה בחדר וחדר שירות בקומה ד 221רשיון  05/07/1956

 .הוכרז כמבנה בסיכון הורדה פרגולת הגג והליקויים תוקנו המבנה 09/08/2000

 אירועים ותאריכים מרכזיים בהתפתחות המבנה
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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

ש ורסוצקי  "רישום בעלות שטח לבניה ע 26/09/1934 01
 .  רחביה וזילברבויגן יוסף ושושנה

 תכנית לבניין בית 16/3/1937 02

 .תכנית הסידור הסניטרי 18/04/1937 03

 תשלומים לפני הענקת רישיון 27/05/1937 04

לבניין בן שלוש קומות ומרתף  :506רשיון מס  07/06/1937 05
חדרי אמבטיה חדר   6מטבחים  6חדרים  15

.הסקה ומרתף וחדר כביסה על הגג  

 תרשים הסביבה והמגרש:506רשיון מס  07/06/1937 06

 תכנית המרתף:506רשיון מס  7/06/1937 07

 תכנית המרתף:506רשיון מס  7/06/1937 08

 ב-חתך ב:506רשיון מס  7/06/1937 09

 א-חתך א:506רשיון מס  7/06/1937 10

חזית ראשית לבניין ורסוצקי   06/1937:/ 11
 506מרשיון חלק .וזילברבויגן

ניתן לראות שחלונות 
 חדר המדרגות שונו  

 .חתך סידור סניטרי 21/04/1937 12

 נמצא  תקין בקורת מידות הבניים ויציקת הפלטות 10-14/06/1937 13

 נמצאה תקינה ביקורת סידור התבניות והברזלים 13/07/1937 14

 הודעה זמנית על בדיקת בטון 8/07/1937:   15

 תיק תכניות  בקשה לפרגולה וגדר 26/8/1937 16

17 27/8/1937 

 

 תיק תכניות  בקשה לפרגולה וגדר

 

נבדק ונמצא ראוי   בקרת הסידור הסניטרי   07-12-1937 .18
 לשימוש
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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

 רשיון לפרגולה על הגג וגדר בחצר-1410רשיון  15/03/1938:   19

 .תכנית קומת הגג והפרגולה:1410רשיון מס  15/03/1938 20

 תוספת פרגולה בנוייה על הגג:1410רשיון מס  15/03/1938 21

 גדר לחזית הבניין:1407רשיון מס  15/3/1938 22

 המלצה להוצאת תעודת גמר ביקור בבניין לאחר הגמר   28/02/1938 23

ניתנה לורסוצקי  -399תעודת גמר מספר  28/03/1938 24
 .זילברבויגן יוסף ושושנה,רחביה

י המהנדס  "אישור על בדיקת היסודות בבית ע 27/04/1938 25
 העירוני

 בקרת תכנית הבנין 11/05/1938 26

ניתן ל ורסוצקי רחביה זילברבויגן יוסף 183רשיון מס  19/06/1938 27
 .ג,ב,ושושנה להוספת בית כיסא עם מקלחת בקומות א

תכנית סידור סניטרי להוספת בית כיסא ומקלחת  19/06/1938 28
 בבניין

 התכנית אושרה

תכנית קומה א תוספת בית כיסא  :183רשיון מס  10/06/1938 29
 ומקלחת

ג הוספת בית  ,ב,תכנית קומות א:183רשיון מס  19/06/1938 30
.כיסא ומקלחת  

 תכנית להוספת בור סופג 18/06/1939 31

 מסמך לקיחת אחריות בנוגע לחפירת בור סמוך 13/6/1939   32

  להתקנת מקלט בפני רסיסים והדף-1106רשיון  13/08/1941 33
 ניתנה להיימן קלמן

   1106תכנית סידור מקלט בבית קלמין היימן רשיון  26/08/1941   34

 לבניית מקלט 1106רשיון    31/08/1941 35

מ "ע,בקשה לביקור במקלט לאחר סיום בנייתו 31-09-1941 36
 להוציא תעודת גמר
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 מסמך  

 'מס
 הערות תוכן המסמך תאריך

 חדרים על הגג 2בקשה לבניית דירת  30/04/1945 37

 בקרת חוץ 14/5/1945 38

 בקשה לתעודת רשום בית למשרד ספרי האחוזה 24/10/1945 39

 תכנית לבניית בור סופג חדש   10/02/1946 40

 בקשה לפירוק מרפסת שנסגרה   04/03/1952 41

ש "תמצית רישום מקרקעין רשום בשלמות  ע 23/09/1952 42
 חוה אלברסן מרושק

 תכנית חיבור לביוב 305אישור תכנית  19/09/1954 43

 .בקשה לרשיון לבניית דירה בת חדר בקומה ד 1956מאי  44

 בקשה לרשיון לבניית דירה בת חדר בקומה ד 13/5/1956 45

 

46 29/06/1956 

 

 .רשיון לסידור סניטרי לדירה על הגג

 

47 05/07/1956 

 

להוספת דירה בחדר וחדר שירות   221רשיון 
 .,בקומה ד

 .תכנית לסידור סניטרי לקומה ד 9/7/1956 48

 .בנייה על הגג–תכנית קומה ד :221רשיון  5/07/1956 49

 

50 05/06/1989 

 

ר משה הורוביץ שלא נמצא חשבון  "תשובה לד
 1956וב  1938יציבות לתוספות משנת 

ח מהנדס נמצא שיש לבצע  "דו-ביקורת מבנה 09/08/2000 51
 תיקונים

ח  "דו-צילומים שנעשו בנוגע לביקורת מבנה 2000שנת  52
 .מהנדס נמצא שיש לבצע תיקונים



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

29 

 1' מסמך מס

 26/09/1934:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 .  ש ורסוצקי רחביה וזילברבויגן יוסף ושושנה"רישום בעלות שטח לבניה ע



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

30 

 2' מסמך מס

 16/3/1937: תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 .תכנית לבניין בית



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

31 

 3' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 18/4/1937: תאריך

 .תכנית הסידור הסניטרי



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

32 

 4' מסמך מס

 27/05/1937:  תאריך

 .תשלומים לפני הענקת רישיון

 א  "עיריית ת:מקור .



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

33 

 5' מסמך מס

 07/06/1937:תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

חדרי אמבטיה חדר  6מטבחים  6חדרים  15לבניין בן שלוש קומות ומרתף :506רשיון מס 
 .הסקה ומרתף וחדר כביסה על הגג



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

34 

 6' מסמך מס

 7/06/1937:תאריך

 תרשים הסביבה והמגרש:506רשיון מס 

 א  "עיריית ת:מקור



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

35 

    7מסמך מס  

 7/06/1937:תאריך

 תכנית המרתף:506רשיון מס 

 א  "עיריית ת:מקור



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

36 

 8'מסמך מס

 7/06/1937:תאריך

 .תכנית קומת הגג:506רשיון מס 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

37 

 9' מסמך מס

 7/06/1937:תאריך

 ב-חתך ב:506רשיון מס 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

38 

 10' מסמך מס

 7/06/1937:תאריך

 א-חתך א:506רשיון מס 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

39 

 11' מסמך מס

 7/06/1937:תאריך

 506חלק מרשיון .חזית ראשית לבניין ורסוצקי וזילברבויגן

 ניתן לראות שחלונות חדר המדרגות שונו 

 א  "עיריית ת:מקור

 

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

40 

 12' מסמך מס

 21/04/1937:תאריך

 .חתך סידור סניטרי

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

41 

 13' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 10/06/1937:  תאריך

 .נמצאה לפי התבנית המאושרת,בקורת יציקת הפלטות 

14/6/1937 

 .נמצאו בסדר עם שינויים קלים,ביקורת מידות הבניין 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

42 

 14' מסמך מס

 13/07/1937:  תאריך

 .ביקורת סידור התבניות והברזלים הבדיקה נמצאה תקינה

 א  "עיריית ת:מקור .

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

43 

 15' מסמך מס

 8/07/1937:  תאריך

 הודעה זמנית על בדיקת בטון

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

44 

 16' מסמך מס

 26/8/1937: תאריך

 תיק תוכניות לפרגולה וגדר

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

45 

 17' מסמך מס

 27/8/1937: תאריך

 .תיק תוכניות פרגולה  וגדר

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

46 

 18' מסמך מס

 07-12-1937: תאריך

 . נבדק ונמצא ראוי לשימוש,בקרת הסידור הסניטרי 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

47 

 19' מסמך מס

 15/03/1938:  תאריך

 .רשיון לפרגולה על הגג וגדר בחצר-1410רשיון 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

48 

    20מסמך  מס   

 15/03/1938:תאריך

 .תכנית קומת הגג והפרגולה:1410רשיון מס 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

49 

   21'מסמך מס 

 15/03/1938:תאריך

 .חזית ראשית, תוספת פרגולה בנוייה על הגג:1410רשיון מס 

 .א "עיריית ת:מקור



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

50 

 22' מסמך מס

   15/3/1938:  ..תאריך

 גדר לחזית הבניין:1407רשיון מס 

 .א "עיריית ת:מקור



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

51 

 23' מסמך מס

 28/03/1938:  תאריך

 בקשה

 .ביקור בבניין לאחר הגמר המלצה להוצאת תעודת גמר

 .  א"תעיריית :מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

52 

 24'מסמך מס

 28/03/1938:  תאריך

 .זילברבויגן יוסף ושושנה,ניתנה לורסוצקי רחביה-399תעודת גמר מספר 

 א  "עיריית ת:מקור

 

  



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

53 

 25' מסמך מס

 27/04/1938:תאריך

 .י המהנדס העירוני"אישור על בדיקת היסודות בבית ע

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

54 

   26'מסמך מס

 11/05/1938:תאריך

 .בקרת תכנית הבנין

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

55 

 27' מסמך מס

 10/06/1938:תאריך

 .תכנית קומה א תוספת בית כיסא ומקלחת:183רשיון מס 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

56 

 28' מסמך מס

 19/06/1938:  תאריך

ניתן ל ורסוצקי רחביה זילברבויגן יוסף ושושנה להוספת בית כיסא עם מקלחת  183רשיון מס  
 .ג לפי תכנית,ב,בקומות א

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

57 

 29' מסמך מס

 19/06/1938:תאריך

 .התכנית אושרה-הוספת בית כיסא ומקלחת בבניין,תכנית סידור סניטארי 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

58 

 30'מסמך מס

 19/06/1938:תאריך

 .ג הוספת בית כיסא ומקלחת,ב,תכנית קומות א:183רשיון מס 

 א  "עיריית ת:מקור

 

 

  



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

59 

 31'מסמך מס

 18/06/1939:תאריך

 .תכנית להוספת בור סופג

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

60 

   32'מסמך מס

 13/6/1939: תאריך

 .מסמך לקיחת אחריות בנוגע לחפירת בור סמוך 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

61 

 33'מסמך מס

 13/08/1941:  תאריך

 להתקנת מקלט בפני רסיסים והדף-1106רשיון 

 .ניתנה להיימן קלמן

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

62 

 34' מסמך מס

 26/08/1941:תאריך

 .1106תכנית סידור מקלט בבית קלמין היימן רשיון 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

63 

 35' מסמך מס

 31/08/1941: תאריך

 .לבניית מקלט 1106רשיון 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

64 

 36' מסמך מס

 31-09-1941:תאריך

 .מ להוציא תעודת גמר"ע,בקשה לביקור במקלט לאחר סיום בנייתו

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

65 

 37'מסמך מס

 30/04/1945:תאריך

 .חדרים על הגג 2בקשה לבניית דירת 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

66 

 38' מסמך מס

 14/5/1945:תאריך

קומות וחדר הסקה במרתף על הגג נמצאת סככת כביסה  3בקרת חוץ נמצא שהבית בעל 
פתוחה מצד מזרח בחזית הבית ובחלק מצד מערב ישנה פרגולה מעל מעקה הגג גובה  

 .מטר 2.40הסככה 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

67 

 39' מסמך מס

 24/10/1945: תאריך

 .בקשה לתעודת רשום בית למשרד ספרי האחוזה

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

68 

 40' מסמך מס

 10/02/1946:תאריך

 .תכנית לבניית בור סופג חדש 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

69 

 41' מסמך מס

 04/03/1952:תאריך

 .בקשה לפירוק מרפסת שנסגרה בעץ וזכוכית בחזית הצפונית בקומת הקרקע 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

70 

 42' מסמך מס

 1977ו  1956ניתן כהעתק  בשנים  23/09/1952:  תאריך

 .ש חוה אלברסן מרושק"תמצית רישום מקרקעין רשום בשלמות  ע

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

71 

 43' מסמך מס

 19/09/1954:תאריך

 .תכנית חיבור לביוב 305אישור תכנית 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

72 

 44' מסמך מס

 1956מאי : תאריך

 .בקשה לרשיון לבניית דירה בת חדר בקומה ד

 א  "עיריית ת:מקור .

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

73 

 45' מסמך מס

 13/5/1956: תאריך

 .דלרשיון לבניית דירה בת חדר בקומה בקשה 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

74 

 46' מסמך מס

 29/06/1956:תאריך

 .רשיון לסידור סניטרי לדירה על הגג

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

75 

 47' מסמך מס

 05/07/1956:  תאריך

 .,להוספת דירה בחדר וחדר שירות בקומה ד 221רשיון 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

76 

 .48מסמך מס  

 9/7/1956:תאריך

 .תכנית לסידור סניטרי לקומה ד

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

77 

 49' מסמך מס

 5/07/1956:תאריך

 .בנייה על הגג–תכנית קומה ד :221רשיון 

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

78 

 50'מסמך מס

 05/06/1989:תאריך

 .1956וב  1938ר משה הורוביץ שלא נמצא חשבון יציבות לתוספות משנת "תשובה לד

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

79 

 51' מסמך מס

 09/08/2000: תאריך

 .ח מהנדס נמצא שיש לבצע תיקונים"דו-ביקורת מבנה

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

80 

 52' מסמך מס

 2000שנת : תאריך

 .ח מהנדס נמצא שיש לבצע תיקונים"דו-צילומים שנעשו בנוגע לביקורת מבנה

 .ניתן לראות את שרידי הפרגולה הבנויה שהיתה שם

 א  "עיריית ת:מקור

 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

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

 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

 3   2ו 4נצח ישראל  . 1

 1935מבנה לשימור נבנה בשנת  1שמשון הגיבור . 3

1 

שימש בעבר כבית ספר  ,מבנה לשימור 2נצח ישראל . 2
 ".ההגנה"שימש כמרכז אימונים של  1941-1947ובשנים 

1 

2 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

82 

 מצב קיים –תיעוד צילומי . 3

 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

מבנה  לשימור  3שמשון הגיבור . 2
 1936נבנה בשנת 

 מבט על הרחוב מגג המבנה.1

 _____רחוב 

 תכנית סביבה
שניתן להראות  

בה כיווני  
הסתכלות של 

 התמונות

3 

 1935מבנה לשימור נבנה בשנת  1שמשון הגיבור . 3

1 

 מבט לרחוב לכיוון מזרח. 3 8ו  6נצח ישראל . 2

1 

2 

3 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

83 

 מצב קיים –תיעוד צילומי . 3

 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

מבנה  לשימור  3שמשון הגיבור . 2
 1936נבנה בשנת 

 .מבט על הרחוב לכיוון מערב.1

 _____רחוב 

 תכנית סביבה
שניתן להראות  

בה כיווני  
הסתכלות של 

 התמונות

3 

 1935מבנה לשימור נבנה בשנת  1שמשון הגיבור . 3

1 

 3ישראל נצח 

 .מבט לרחוב לכיוון מזרח. 3 .3ו  1מבט אל נצח ישראל . 2

1 2 
3 

 3ישראל נצח 

 3ישראל נצח 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

84 

 מצב קיים –תיעוד צילומי . 3

 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

מבנה  לשימור  3שמשון הגיבור . 2
 1936נבנה בשנת 

 .מבט על הרחוב לכיוון מזרח.1

 _____רחוב 

 תכנית סביבה
שניתן להראות  

בה כיווני  
הסתכלות של 

 התמונות

3 

 1935מבנה לשימור נבנה בשנת  1שמשון הגיבור . 3

1 

 .מבט לרחוב לכיוון מזרח. 2

1 
2 

 3ישראל נצח 

 3ישראל נצח 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

85 

 חזיתות המבנה 3.2
 )דרומית(חזית ראשית 

 .חזית ראשית לרחוב נצח  ישראל.1

1 

1 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

86 

 חזיתות המבנה 3.2
 )דרומית (חזית ראשית 

 .חזית ראשית לרחוב נצח ישראל.2

1 

2 

גדר נמוכה בנוייה  –חזית דרומית .1
 .בחזית

חזית ראשית לרחוב נצח ישראל  .3 .חזית ראשית לרחוב נצח ישראל וחלק מחזית מזרחית.4
 .וחלק מחזית מערבית

3 

3 

1 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

87 

 חזיתות המבנה 3.2
 )דרומית (חזית ראשית 

 .מרפסת זיזית מעוגלת בחזית הדרומית.2

1 

2 

 .הכניסה לחדר המדרגות–חזית דרומית .1

 .מרפסת זיזית בחזית הדרומית.3

3 

1 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

88 

 חזיתות המבנה 3.2
 )דרומית (חזית ראשית 

מרפסת זיזית מעוגלת בחזית הדרומית .2
 .וחלון חדר המדרגות

1 

1 

 .הכניסה לחדר המדרגות–חזית דרומית .1

2 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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 חזיתות המבנה 3.2
 )דרומית (חזית ראשית 

1 

2 

פינה דרום מערבית נקודת .1
מעבר בין טיח וואשפוץ לטיח  

 .סיד חלק

 טיח וואשפוץ

 טיח סיד חלק

 טיח סיד חלק

 טיח וואשפוץ

פינה דרום מזרחית  נקודת מעבר  .2
 .בין טיח וואשפוץ לטיח סיד חלק

1 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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 חזיתות המבנה 3.2
 )דרומית (חזית ראשית 

1 

2 

מרפסות מעוגלות  על פינת החזיתות הדרומית  .2 .מרפסות בחזית הדרומית.1
 .והמזרחית

1 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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 חזיתות המבנה 3.2
 )מזרחית (חזית צידית

1 

2 

מרפסות חצי שקועות בנפח הבניין בחזית  .2 .מרפסות זיזייות בחזית המזרחית.1
 .המזרחית

1 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

92 

 חזיתות המבנה 3.2
 )מערבית (חזית צידית

1 

2 

 .חזית מערבית חלק תחתון.3 .חזית מערבית–חלק עליון אחורי .1

1 

 .חזית מערבית חלק עליון .2

3 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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 חזיתות המבנה 3.2
 )מערבית(חזית צידית

1 

2 

 .חזית מערבית חלק קידמי תחתון.3 .חזית מערבית חלק תחתון אחורי.4

1 

 .חזית מערבית.1

 .  חזית מערבית חלק קידמי תחתון.2



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

94 

 חזיתות המבנה 3.2
 )צפונית (חזית אחורית

1 

2 

 .חזית צפונית מרפסות זיזיות.2 .חזית צפונית חלק עליון.1

1 

 .חזית מערבית.1

 . חזית מערבית חלק קידמי תחתון.2
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 חזיתות המבנה 3.2
 )צפונית (חזית אחורית

1 

2 

 .חזית צפונית חלק עליון.3

1 

 .חזית צפונית.1

 חזית צפונית פינה מערבית.2

3 
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית הגג

1 

2 

 .חזית הגג מבט לכיוון צפון מזרח.3

1 

 .חזית הגג מבט מכיוון מערב.1

 חזית הגג חלק קידמי.2

3 
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 חללים פנימיים 3.3
 חדר המדרגות

 .מבט מהפודסט לכיוון הכניסה. 3 .מבט לגרם המדרגות הראשון. 2

 .רחבת הכניסה לחדר מדרגות. 1

1 

2 

3 
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 חללים פנימיים 3.3
 חדר המדרגות

 מבט אל פודסט הביניים והחלון. 3 מבט מפודסט הביניים. 2

 כניסה לחדר המדרגות. 1
1 2 

3 
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 חללים פנימיים 3.3
 חדר המדרגות

 תיבות דאר מעץ. 3 .דלת כניסה לדירות. 2

 דלת יציאה לגג. 1

1 

2 

3 
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

 תכנית המבנה

 סימון פרטים  

2 

3 

5 

6 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 

11 

12 

19 

13 

14 
15 

16 

17 

18 

 :רשימת פרטים כוללת

 .מרפסת זיזית מעוגלת1.

 .מרפסת זיזית  רבועה בחזית הדרומית2.

 .חזית צפונית, מרפסת זיזית3.

.  מרפסת שירות זיזית חצי שקועה בנפח הבניין4.
 בחזית המזרחית

 .מרפסת שירות זיזית חצי שקועה בחזית הצפונית 5.

 מעקה  מרפסת מפורזל  המרפסת רבועה6.

 ..מעקה מרפסת מפורזל במרפסת עגולה7.

 בליטה מסביב לחלון חדר מדרגות8.

 .חזית דרומית-קרניז במרפסת מעוגלת9.

 .חזית דרומית-קרניז במרפסת רבועה10.

 קרניז בטון מעל למרפסת שירות בחזית מזרחית11.

 .גגון בטון מעל למרפסת בחזית צפונית12.

 .קרניז בטון בסוף חדר עליה לגג13.

 .גגון בטון מעוגל מעל למרפסת בחזית דרומית14.

 מדרגותבכניסה לחדר פרגולת בטון 15.

 חלון חדר מדרגות  16.

 דלת חד כנפית במרפסת שירות17.

 .שירות בחזית צפוניתחלון פיווט במרפסת 18.

 .בחזית מערביתחלון פיווט 19.

תלת כנפי  מעץ עם תריס גלילה ומספריים חלון  20.
 .לפתיחה

 .למרפסתיציאה –דלת דו כנפית 21.

 בחלונותאבץ ספי 22.

 ג פח אבץ"צמ23.

 ארון איוורור 24.

 בגושטיח סיד חלק -טיח ואשפוץ בחזית קידמית25.

 .חיפוי קרמיקה  בכניסה.26.

 

20 

21 
21 

22 

25 

24 

5 

26 



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

101 

 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

  

31 
32 

30 

29 

33 

35 

30 

28 

34 

 :רשימת פרטים כוללת

 ריצוץ אבן פראית בכניסה.27

 .משקוף עץ בכניסה לבניין.28

 .   יציקת טראצו  בכניסה לבניין.29

 מדרגות טראצו.30

 מעקה מדרגות.31

 תיבת דואר.32

 ארון חשמל.33

 ריצוף יציקת טראצו  פודסט חדר מדרגות.34

 לדירותכניסה דלתות .35

 חלון עץ מעוגל בחדר מדרגות.36

 .גדר לרחוב חלק תחתון בנוי ועליון מפורזל.37  

לבנין יתכן שהאדנית בנויה בכניסה אדנית .38
 37 .בכניסה מצד ימין הייתה בריכת דגים

38 38 

36 

27 
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 מרפסת זיזית  .  2 .מרפסת זיזית מעוגלת. 1

 מרפסת זיזית חצי שקועה.4

 פרטים ארכיטקטוניים 3.4
 תמונות

 מרפסת שירות אחורית.  5

 ג פח אבץ"צמ

 מרפסת אחורית.3

 מעקה מרפסת מעוגל בחזית דרומית.  7 מעקה מרפסת רבועה בחזית דרומית6.



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

103 

 קרניז במרפסת מעוגלת.  9 .חלון מעוגל עם קונטור בולט.8

 פרטים ארכיטקטוניים 3.4
 תמונות

קרניז בטון מעל למרפסת  .  11
 .שירות בחזית מזרחית

 ג פח אבץ"צמ

 קרניז במרפסת רבועה.10

 גגון בטון במרפסת צפונית.  12 קרניז בטון בסוף חדר עליה לגג.  13
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מרפסת גג מעוגלת מעל  .14
 .למרפסת דירה

 פרגולת בטון בכניסה.  15

 פרטים ארכיטקטוניים 3.4
 תמונות

 .חלון חדר מדרגות.  16
חלון פיווט  במרפסת שירות .18

 בחזית צפונית

 חלון פיווט בחזית מערבית.  19

דלת חד כנפית  במרפסת  .17
 .שירות

 .חלון תלת כנפי מעץ בחזית מערבית . 20
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 יציאה למרפסת–דלת דו כנפית .21

 פרטים ארכיטקטוניים 3.4
 תמונות

 .ספי אבץ בחלונות.22

 ג פח אבץ"צמ

 ארון איוורור בחזית צפונית.24

 ג פח אבץ"צמ.23

 .חיפוי קרמיקה בכניסה.26

–טיח וואשפוץ בחזית קידמית .25

 .טיח סיד בגוש האחורי

 טיח וואשפוץ טיח סיד חלק

 .ריצוף אבן  פראית בכניסה לבניין.27
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 יציקת טראצו בכניסה.  29 משקוף עץ בכניסה.28

 פרטים ארכיטקטוניים 3.4
 תמונות

 .מעקה מדרגות.31

 ג פח אבץ"צמ

 תיבות דאר מעץ. 32 ארון חשמל.33

ריצוף יציקת טראצו .34
 .בפודסט

 מדרגות טראצו.  30

 .חלון חדר מדרגות .36 .דלתות כניסה לדירות.35
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 גדר לרחוב.37

 אדניות בנויות בכניסה לבניין.  38

 פרטים ארכיטקטוניים 3.4
 תמונות

 ג פח אבץ"צמ

אדנית בנויה בכניסה לבניין יתכן והייתה בריכת 
 דגים
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 חצרות פנימיות וצמחייה 3.5

3 

2 
1 

 שער הכניסה לבנין. 1

 שביל הכניסה לבניין מבט בכיוון מזרח. 2 הכניסה לבניין. 1

 שביל לצד הבניין. 3
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 חצרות פנימיות וצמחייה 3.5

1 

2 

3 

 שביל לצד הבניין. 1
 שטח חצר אחורית. 2

 .שביל לצד הבניין. 3
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 חצרות פנימיות וצמחייה 3.5

1 

2 

3 

 שער הכניסה לבנין. 1

 .חצר אחורית . 1

 .מבט למסתור האשפה. 3 .שביל לצד הבניין. 2
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 חצרות פנימיות וצמחייה 3.5

1 

2 

3 

 מבט לחצר אחורית מכיוון מזרח. 1

 ירידה לחדר הסקה. 2

 חצר לצד הבניין. 3
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 תיעוד אדריכלי. 4

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

 עץ ארז  

 מסתור פחי אשפה

-לבנייןשביל כניסה 

 ריצוף אבן פראית מקורי

 ערוגה בנויה 

 מגוננת

-גדר בטון נמוכה

 מקורית

-גדר בטון נמוכה

 מקורית

שטח אדמה ללא  

 צמחיה

-גדר בטון נמוכה

 מקורית

שביל דריכה מרצפות  

 בטון

שטח אדמה  

 ללא צמחיה

שטח אדמה ללא  

 צמחיה

 ירידה לחדר הסקה
 בלוני גז

 גדר בנויה נמוכה עם  

 פירזול עליון
 גדר חיה

 בלוני גז

 בלוני גז

 ביוב

 אדנית בנוייה

אדנית בנויה או  

 בריכת דגים

 ריצוף אבן פראית

 מרצפות בטון

 אדנית בנוייה או בריכת דגים

 עץ
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 קומה טיפוסית

 סגירת מרפסות

 צש

 

 שני חדרי מגורים

 שני חדרי מגורים

 איזור שירות

 איזור שירות

 .אשר נבנה, 820' מתוך היתר בניה מס -'קומה א,קומה טיפוסית : שם תכנית

 2/09/1937:תאריך

 מ"ללא קנ: מ"קנ

 חדר מדרגות

כניסה  

 לבנין

 איזור טיח וואשפוץ

 איזור טיח סיד חלק

שלושה חדרי  1דירה 

שני שירותים  ,מגורים 

שתי מקלחות מטבח 

 .אחד ושלוש מרפסות

שני חדרי  -2דירה 

מגורים  

מקלחת  ,שרותים,

מטבח ושלוש  

 .מרפסות

 איזור שירות

 איזור שירות

 איזור שירות

 מרפסת

 מרפסת
 מרפסת

 מרפסת

 מרפסת

 מרפסת

 מרפסת

 דירה לכיוון מזרח

 איזור שירות

 חדר מדרגות

 דירהלכיוון מערב
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 תכנית הגג

 .אשר נבנה , 813' מתוך היתר בניה מס ,קומת הגג : שם תכנית

 2/09/1937:תאריך

 מ"ללא קנ: מ"קנ:

 דירת חייל

 813לפי היתר 

תוספת בניה  
 ללא רשיון

תוספת בניה  
 ללא רשיון
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 תכנית הגג

 .אשר נבנה , 813' מתוך היתר בניה מס ,קומת הגג : שם תכנית

   5/07/1956: תאריך

 מ"ללא קנ: מ"קנ

 דירת חייל

 813לפי היתר 

 סככת כביסה
 דירת הגג

 חדר מדרגות

 סככה

 פרגולה שנהרסה



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

116 

 חתכים 4.3

 .אשר נבנה, 820' מתוך היתר בניה מס ,ג-חתך ב: שם תכנית

 2/09/1937:תאריך

 מ"ללא קנ: מ"קנ

 דירה

 חדר מדרגות

 סגירת מרפסות

 דירה

 דירה

 דירה

 חדר מדרגות
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 חתכים 4.3

 .אשר נבנה, 820' מתוך היתר בניה מס ,ב-חתך א: שם תכנית

 2/09/1937:תאריך

 מ"ללא קנ: מ"קנ

חדר 

 מדרגות

 דירה

 דירה

 דירה

 סגירת מרפסות

 דירה

 חדר מדרגות

 דירה שנבנתה מאוחר יותר
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 חזיתות 4.4
 ראשית לרחוב-חזית דרומית

 :  תאור מצב החזית

 .מרפסת זיזית  מעוגלת עם סינר תחתון1.

 .  מרפסת זיזית רבועה2.

 .ג מרפסת"בליטה ע3.

 .מעקה מרפסת מפורזל4.

 .קרניז בטון בקצה חדר המדרגות5.

 מרפסת זיזית עגולה במפלס הגג עם סינר              6.

 .תחתון    

 .חלון עגול בחדר מדרגות1.

 .דלת עץ דו כנפית2.

 מקורי-טיח ואשפוץ3.

 .לא מקורית–סגירת מרפסת 4.

 .לא מקורי–תריס אלומניום 5.

 לא מקורי-צלון בד6.

 .מזגן7.

 ג חזית"חיווט ע8.

10 

12 

 .פרט מקורי

 .פרט  לא מקורי

6 

 :  תאור מצב החזית

 .לא מקורי-סגירת מרפסות1.

 .  מקורי-טיח ואשפוץ2.

 .ג פתח"סורגים ע3.

 .ג החזית"צנרות ע/חיווט4.

 .ג החזית"מזגנים ע5.

 .מקורי-טיח סיד חלק6.

 .מקורי -גגון בטון7.

החלפת תריס בתריס 8.
 .לא מקורי-פלסטיק/אלומניום

 .שינוי גודל פתח בחזית9.

 .לא מקורי-חבלי כביסה מאולתרים10.

 מקורי-לך'מאנצ11.

 בלוני גז12.

 .לא מקורית-תוספת בניה13.

החלפת תריס גלילה לתריס גלילה  14.
 מפלסטיק

 טיח לא מקורי15.

 .מרזב פח אבץ16.

1 
2 
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 חזיתות 4.4
 ראשית לרחוב-חזית דרומית

2 

1 

1 5 

3 

 .פרט מקורי

 .פרט  לא מקורי

1 

4 

 :  אור מצב החזיתת

 .מרפסת זיזית  מעוגלת1.

 .  מרפסת זיזית רבועה2.

 .ג מרפסת"בליטה ע3.

 .מעקה מרפסת מפורזל4.

 גגון בטון בכניסה5.

 .מדרגות יציקת טראצו6.

 .חלון עגול בחדר מדרגות7.

 .משקוף עץ בכניסה לבניין8.

 .דלת עץ דו כנפית9.

 .טיח וואשפוץ10.

 .לא מקורית–סגירת מרפסת 11.
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5 
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11 

10 

10 
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 חזיתות 4.4
 צידית-חזית מזרחית

 .פרט מקורי

 .פרט  לא מקורי

1 

2 

3 

4 

5 

6 

11 

 :  תאור מצב החזית

 .מרפסת זיזית  מעוגלת1.

 .  מרפסת זיזית רבועה2.

 .מרפסת זיזית חצי שקועה3.

 ..קרניז מעל מרפסת4.

 .חלון תלת כנפי מעץ5.

 מקורי-טיח ואשפוץ6.

 ב סיד"טיח  חלק ע7.

 .מרזב פח אבץ8.

 .לא מקורית–סגירת מרפסת 9.

 .לא מקורי–תריס פלסטיק10.

 .מזגן11.

 ג חזית"חיווט ע12.
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 חזיתות 4.4
 צידית-חזית מערבית

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 3 

6 

5 

7 
6 

4 

 .פרט מקורי

 .פרט  לא מקורי

10 

   :החזית מצב תאור

                     .שקועה חצי זיזית שירות מרפסת1.

  .זיזית מרפסת2.

 .מעץ כנפי תלת חלון3.

 ..סיד ב"ע חלק טיח4.

 .אבץ פח גגון5.

 .מקורי לא-בבלוקים מרפסת סגירת6.

 .מקורית לא-מרפסת סגירת7.

 .מפלסטיק חלון תריס8.

 .מזגן9.

 .גז בלוני10.

 .חזית ג"ע חיווט11.
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 חזיתות 4.4
 אחורית-חזית צפונית
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2 

14 
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12 

 .פרט מקורי

 .פרט  לא מקורי

1 

10 

   :החזית מצב תאור

                     .שקועה חצי זיזית שירות מרפסת1.

   .זיזית מרפסת2.

 .פיווט חלון3.

 .הסקה לחדר בירידה מעקה4.

 .שירות במרפסת פיווט חלון5.

 .למרפסת ביציאה כנפית חד דלת6.

 . איורור ארגז7.

 .מקורית לא-מרפסת סגירת8.

 בבלוקים מרפסת סגירת9.

 .מפלסטיק חלון תריס10.

 .במרפסת סורגים11.

 .חלון ג"ע ארגז12.

 .מזגן13.

 .גז בלוני14.

 1 .חזית ג"ע חיווט15.
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 חזיתות 4.4
 אחורית-חזית צפונית

1 
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11 

12 
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7 
6 

 .פרט מקורי

 .פרט  לא מקורי

2 

   :החזית מצב תאור

                     .שקועה חצי זיזית שירות מרפסת1.

   .זיזית מרפסת2.

 . איורור ארגז3.

 .סיד ב"ע חלק טיח4.

 .מקורית לא-מרפסת סגירת5.

 בבלוקים מרפסת סגירת6.

 .מפלסטיק חלון תריס7.

 .במרפסת סורגים8.

 .חלון ג"ע ארגז9.

 .גז בלוני10.

 .חזית ג"ע חיווט  11.

 .פלסטיק צינור12.
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 שיטות וחומרי בניה. 5

 טכנולוגיה וחומרי בניה
הוחלפה אבן הכורכר המסורתית שהיוותה את חומר הבניה השכיח עד לאותה  20-של המאה ה 20-בשנות ה

. לבנים אלו נעשו מחול וסיד והוו את חומר הבניה השכיח עד לשנות החמישים. בלבני סיליקאט ולבני מלט, עת
הבניה בלבני סיליקאט היתה , בעוד הבניה באבן כורכר חייבה מיומנות ועל כן חייבה העסקת פועלים ערבים

עד תחילת שנות השלושים שימשו אבני הסיליקט . פשוטה יותר ולכן אפשרה לפועל היהודי לעסוק במלאכה
אולם משנות השלושים ואילך עם כניסת הסגנון , לבניית קירות נושאים שעליהם הושענו תקרות בטון יצוק

הבינלאומי והשינוי בתפיסה וביכולת הטכנולוגית נבנו בתים משלד בטון מזויין והסיליקט שימש כמילואה 
מהנדס גרמני בשם טיינר הביא לארץ  , קירות הבניינים חופו לרוב בטיח חלק שסויד בלבן לאחר מכן. בלבד

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

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

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

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

 

 .נבנה  כבנין פשוט טיפוסי לתקופה ולסגנון הבינלאומיסגל -בית בלפר
 "קירות מלבני סיליקט: "ברשיון הבניה מופיע רק

 
והמבנה נבנה בשיטה שבה הגמרים האיכותיים  ) 39מ "ראה תרשים החלקים הנושאים ע(השלד הוא שלד בטון 

 .נמצאים בגוש הקידמי ואילו שאר חלקיו האחוריים בנויים בצורה פשוטה ומינימלית
במרפסות הקידמיות . החזית הקידמית מחופה בטיח וואשפוץ ואילו שאר הבניין מחופה בטיח סיד חלק

 .הבולטות  המרפסת בקומת הקרקע בעלת מעקה בנוי והעליונות כנראה שהיו שילוב של מעקה ברזל קל בחזית
 .המרפסות האחוריות הן בעלות מעקה בנוי מטוייח טיח סיד חלק

החלונות הם חלונות עץ והתריסים בשתי הדירות החזיתיות הם תריסי גלילה מעץ עם מספרי הרחקה ואילו  
 .בדירה העורפית התריסים היו תריסי כנף מעץ

שער הכניסה עשוי גם הוא מברזל  , הגדר לרחוב מחופה גם היא בטיח וואשפוץ ומעליה מעקה מפורזל מסוגנן
 .הגדרות לצדי המגרש ובחלקו האחורי הן גדרות בטון חשוף נמוכות. ואופיני לתקופה

בכניסה לחדר המדרגות יש יציקת טראצו לבן גדולה כאשר המדרגות עצמן הן אלמנטים :חדר המדרגות
 .בגמר זהה 20x20הריצוף בפודסטים גם הוא באריחי טראצו . טרומיים בגמר טראצו לבן עם נקודות שחורות

 .מעקה חדר המדרגות הוא מברזל עם מאחז יד מברזל והחלונות הם חלונות עץ
 .הצנרות בבנין וארובת חדר ההסקה הן מברזל יצקת

 ) .פרטים 3.4ראה גם פרק ( 
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 מפגעים ומצב פיסי. 6

 .בית

 .המבנה הכללי נשמר מלבד תוספות בניה שונות שבוצעו על גג המבנה במהלך השנים חלק 

 .מעקה המרפסות הזיזיות  המפורזל נשמר במצבו המקורי, ממרפסות המבנה נסגרו במהלך השנים

,  חלק מהחלונות והתריסים המקוריים הוחלפו ואת חזיתות המבנה מעטרים מזגנים כבלים שונים
 .  ו"צנרות וכ

 טיח

טיח וואשפוץ בחזית הראשית ובגדר הקידמית וטיח חלק  : במבנה נעשה שימוש בשני סוגי טייחים
 ). 3.4ראה פרק (בשאר חלקי המבנה

,  בחזית הראשית סובל מכתמי רטיבות במקומות שונים ומשברים באיזור המרפסות טיח הוואשפוץ
אולם נשמר בגודלו המקורי ולא חופה בחומרים שונים למעט אולי בסגירות המרפסות  

 ).לבדיקה בתעוד מלא(

 הטיח החלק בזיתות הצד והאחוריות נפגם מאוד וסובל משורה של ליקויים בכל חזיתות המבנה

 טיח ואשפוץ

 תיקוני טיח
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 מפגעים ומצב פיסי. 6

בחלק הקידמי של החזית הצפונית באיזור מרפסות השירות סובל הטיח  : טיח בחזית דרומית
מכשלים סדקים התפוררות ותיקוני בטונים בעקבות סגירות מרפסות שבוצעו בקטע זה  

 .צנרות ניקוז שנוספו והובילו לבעיות רטיבות והתישנות הטיח, של החזית

 סגירת מרפסות

 בחזית הצפונית

תיקון בטונים  

 בחזית צפונית

 רטיבויות

 תיקון בטונים

 התפוררות טיח בחזית המערבית
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 מפגעים ומצב פיסי. 6

בחלקה הקדמי של : טיח בחזית מזרחית
החזית המזרחית קיים טיח 

ואשפוץ בשאר החזית ישנו טיח  
ב סיד הטיח עבר "חלק ע

 .תיקונים רבים
 טיח  חלק

ב סיד חלק קדמי  "ע

 חזית מזרחית

 ג טיח חלק מקורי  "חיפוי טיח חדש ע

 תיקוני טיח

 טיח  ואשפוץ
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 מפגעים ומצב פיסי. 6

 

 פתחים

מיקום הפתחים וגודלם בדירות החזית לא השתנה מלבד מרפסות שניסגרו בחזית הצפונית  
 והמערבית

חלק מחלונות העץ בבנין וכל תריסי העץ הוחלפו בחלונות אלומניום ותריסי פלסטיק בחלקם בגלילה  
מספרי המתכת להרחקת התריסים נראה  . וחלקם בפתיחת כנף על חזית המבנה

 .במספר פתחים הותקנו סורגים חיצוניים על הפתחים. שהשתמרו ברוב הפתחים

בדלתות הכניסה לדירות נשמרו כמעט כל המשקופים המקוריים אבל ובחלק מהדלתות הוחלפה  
 .הכנף לדלת פלדלת

 

 סגירת מרפסת חזית מערבית
 .סגירת מרפסת בחזית צפונית
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 מפגעים ומצב פיסי. 6

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 .חדר המדרגות נשמר בבנין בצורה מלאה אותנטית ומקורית לבניין

השינויים שנעשו הם קטנים וכוללים הסרת דלת הכניסה למבנה החלפת הכנפיים בחלק מדלתות  
 .הכניסה לדירות וסגירה בסורג בקומת היציאה לגג

 .שאר הפרטים נשמרו בצורה טובה

 

 חצר

ומעליו גדר חיה  לא נמצאה עדות לשער כניסה , הגדר הקידמית נשמרה במצב טוב כולל מעקה הברזל
 לחצר

 .ב כניסה למבנה נראה שהוחלף הריצוף והריצוף הקיים היום הוא ריצוף אבן לא אופייני לתקופה

 .משני צידי שביל הכניסה קיימות ערוגות שלא ברור אם הן מקוריות או לא

שנראה שהתווסף בשלב מאוחר .\4040בחלק של החזית המערבית של המבנה קיים שביל אריחי בטון 
 .של המבנה והוא לא מקורי

ומעליה הותקנה בחזית   גדר הבטון הנמוכה הגובלת את שאר צידי המבנה נמצאת במצב תקין
הצמחיה המקורית המשמעותית היחידה במגרש היא עץ אורן הנמצא  ליד  : צמחיה

שאר השטח הוא ללא צמחיה או עם צמחיה דלה לא  . הכניסה מצידו הדרומי של המבנה
 .אופיינית

 
 הגדר בחזית

 עץ אורן  

 בגבול הדרומי

 ערוגה בחזית  
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 מפגעים ומצב פיסי. 6

 

 תשתיות וצנרת חיצונית

 , בחזיתות המבנה השונות הותקנו במקומות רבים תשתיות חיווטים וצנרות שונות 

 תוספת צנרות ותשתיות

 חזית צפונית חזית מזרחית

 חזית מערבית
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 :ערכי המבנה

,  ערכיו הארכיטקטוניים, הוא מבנה אשר נבנה בסגנון הבינלאומי אשר מיקומו בית ורסוצקי זילברבויגן 
סף הניקוד למבנה לשימור בהגבלות  , נקודות בתכנית השימור 32וחומרי הגמר שלו נתנו לו ניקוד של 

 .המבנה נמצא באיזור ההכרזה של אונסקו במרקם אורבני יחודי. מחמירות 

כהן עבור משפחת ורסוצקי .י המהנדס ר"ע 1937 קומות אשר נבנה בשנת 3מבנה מגורים בן הוא המבנה 
 .  וזילברבויגן

הכניסה למבנה עולים בשתי מדרגות טראצו מתחת לפרגולת בטון המחופה באריחי קרמיקה אל :כניסה
מדרגות בתוך חדר המדרגות כך שבין קומת הקרקע לרחוב נוצר  4אל הקומה הראשונה עולים בעוד .צהובים

 .  הפרש מפלסים של כמטר

סימטרית ממוקם  -קומת המבנה מחולקת לשתי דירות כאשר במרכז בצורה א: קומפוזיציית החזית הראשית
 .חדר המדרגות אשר מפריד בין שני גושי מרפסות זיזיות והוא מעוטר בחלונות עץ עגולים

גוש המרפסות הימני מעוצב בצורה מעוגלת אשר ביחד עם חלונות העץ של חדר המדרגות מדמים את עולם 
 סימטרית של החזית-גוש המרפסות השמאלי הוא אורטוגונאלי ומשלים את הסימטריה הא, הספנות

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

פרגולת  , יציקת טראצו בכניסה למבנה בליטות וקרניזים במעקות המרפסות, מעקות מפורזלים, טיח ואשפוץ
 .ו"בטון מחופה אריחי קרמיקה וכ

חזיתות המבנה הצדיות והאחוריות מחופות בטיח חלק על בסיס סיד וכל הפתחים היו עם חלונות עץ ותריסי 
 .כולל חזיתות הצד והאחוריות, גלילה מעץ

והמעקה מהווה המשך של , המדרגות והפודסטים עשויים מיציקת טראצו בגוון חום צהבהב:חדר המדרגות
חדר המדרגות  חלונות  .מעץ בחלקו התחתון מתכתובחלקו העליון הוא עשוי , יצקת הטראצו בחלקו התחתון

  .כיום נותרו המסגרות בלבד, היו גם הם מעץ

נהרסה פרגולת בטון אשר  2000נוספה למבנה המקורי דירה בקומת הגג ובשנת  1956בשנת : שינויים במבנה
מלבד שינויים אלו וסגירת מרפסות אחוריות לא עבר  המבנה עקב הכרזת המבנה כמבנה מסוכן עיטרה את גג 

 .המבנה שינויים נוספים והוא נמצא בצורתו המקורית

 

 

 

 מצבו הפיזי

מצבו הפיזי של המבנה הוא בנוני ומטה מאחר והבנין לא תוחזק במהלך השנים והוא סובל מכשלים בטיח 
 .הנובעים מבעיות של רטיבויות ולעיתים התערבויות לא מבוקרות של דיירי הבניין

 .בכל חזיתות המבנה הותקנו והתווספו מזגנים צנרות חיווטים ומערכות שונות

. חלק מחלונות העץ במבנה הוחלפו אולם פריטים רבים נשמרו בצורתם המקורית והם ניתנים לשיחזור
 .מסילות תריסי הגלילה נשמרו ברוב הפתחים אולם התריסים עצמם הוחלפו לתריסי פלסטיק

 (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

 .לפתוח את המרפסות בחזיתות הראשיות ולהסדיר את 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 ופודסטים , פרגולת בטון בכניסה,תריסים,נגרות בפתחים,קרניזים, ואשפוץ וטיח חלק על בסיס סיד

 .ד"מעקה חדר מדרגות וכ, מטראצו

 .ושיחזור הפרגולה על הגג, שיחזור דלת הכניסה למבנה

 .  שיקום החצר והצמחיה האופיינית לתקופה

 (המלצה בלבד)סיכום והערכה . 7



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

133 

 נושאים פתוחים  . 8
 להרחבה בתיק תיעוד מלא  

 .היסטוריית המשפחה ודיירים במבנה ומציאת תמונות היסטוריותגילוי 1.

 .מקוריות הערוגה בשביל הכניסהבדיקת 2.

 .איך היתה דלת הכניסה המקורית3.

 .  לחללים הפנימיים של הדירותסקר 4.

 .  תוכניות וחזיתות על בסיס מדידה המתארות את המצב הקיים5.

 .  תכניות וחזיתות מצב מקורי משוחזר על פי מדידה6.

 סקר הנדסי7.

 .פרטים מקוריים על פי שרטוט ומדידה8.
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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 

 . 100אביב -אתר האינטרנט  תל4.



 3נצח ישראל 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
א    "ת 10הירשנברג  ,מינין אדריכל דורון

 153776633804:פקס    054-5232393:טל
02/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

135 

 פרטי עורך התיעוד  . 10

 

 

 

 

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

 

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

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