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

 חזית דרומית –יעל' חזית ראשית לרח

 חזית מזרחית –שלמה המלך' חזית ראשית לרח
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 מפה עדכנית 1.3

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



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

10 

 כרטיס מבנה 1.6

   רוזנסורבית : שם המבנה 5פינת יעל  27שלמה המלך : כתובת 



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

11 

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

אולם  , רוב בתי הסגנון הבינלאומי נבנו כקוביות. וכמרחב משותף לכיבוס בגדים ותלייתם לייבוש
העקומה שוברת את הקובייתיות  . בחלקם נפוץ השימוש בקווים עגולים במרפסות ובחזיתות

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

 ...הסגנון הבינלאומי המשך
החופשית והעקומה התאפשרו בזכות  הפינה במיוחד , מעקרונות הסגנון הבינלאומירבים 

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

בתקופת המנדט הבריטי התחברו בתל אביב גורמים אנושיים וחברתיים עם תמורות טכנולוגיות  
ואפשרו את התפתחות הסגנון ואת עמדתה של העיר כסמל לאחת התנועות  , ואסתטיות

 . 20 -הרעיוניות החשובות במאה ה
 

 :השכונה
במסגרת  1933היינו רחוב אשר הוקם על אדמות כרמים אשר נרכשו בשנת שלמה המלך רחוב 

חברות ומוסדות יהודיים  , על ידי אגודות" גאולת הקרקע" מדיניות רכישת הקרקעות המכונה
ר "י באי כוח כמו ד"או ע' נווה שאנן', 'בית וגן', 'גאולה', 'כפר גנים', 'התבונה', 'חברת שחר'כגון 

 "א גרינדינגר"מרכז ת"ומכונה . ארתור רופין ואנשים פרטיים
 אדמות תל אביב לפי שנות גאולת אדמתן: דרויאנוב' מפה ב: מקור

 
  

 :  הבניין
קומות וקומת   3מבנה מגורים בן הינו  5ורחוב יעל  27המבנה בפינת רחוב שלמה המלך 

עקרונות  לפי , אדריכלים יהודה פוגל ושלמה מקורסקיי "ע 1936הבניין תוכנן בשנת . מרתף
 בבעלותם של רוזנסר עוזיאל ומינה. הסגנון הבינלאומי

היתר  ( 41' עמ) 90 -בהיתרוהגג , הוצא היתר שינויים למבנה בקומת המרתף 1937בשנת 
,  בקומת המרתף בחלק המרכזי שונה היעוד לאורך השנים. בדיעבד למבנה כפי שנבנה בפועל

בחלקו החשוף של המרתף אשר פונה לפינת  . כ למשרד "הפך לבית כנסת ואח' הגרג
 .הרחובות יעל ושלמה המלך נסגרה קומת עמודים חלקית אשר היתה במבנה המקורי

לא עבר  אחוריות והמרפסות הקידמיות הפונות לרחוב יעל מלבד שינויים אלו וסגירת מרפסות 
 .נוספיםהמבנה שינויים 

 
הכניסות  . לגגושתי יציאות , שלוש דירות בכל קומה, חזיתייםמדרגות למבנה שני חדר 

 .הדרומית הפונה לרחוב יעלבמפלס הרחוב בחזית הראשיות ממוקמות 
שלוש המדרגות  . מרוצפים ופודסטיםפריקסט זיזיות מהקיר  -מדרגות טרצו: חדרי המדרגות

חלונות  . פרזול מתכתעשוי פרט המעקה , הן עגולות ומפוסלות, במהלך הראשון, הראשונות
 .המדרגות נשתמרו במצב טוב ועשויים ברזלחדרי 
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 תשריט תוכנית השימור 2.2
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 1917: תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור

 משוערשלמה המלך מיקום ' רח

ניתן לראות כי האזור המדובר עדיין לא מבונה  
 בשנה זו
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 1944:  תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור

 ניתן לראות את המבנה  ואת חדרי המדרגות



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

16 

 1949:  תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור

ניתן לראות בבירור את הגגון מעל חדרי  
 ומיקום הסככה על הגג, המדרגות



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

17 17 

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 1966:  תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור

 ניתן לראות כי לא חלו שינויים מהותיים במבנה



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

18 18 

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 1969:  תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

19 19 

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 1972:  תאריך

 אביב יפו-עיריית תל:מקור



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

20 

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

 ~1935:ריךתא

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

 ניתן לראות כי האזור היה איזור של כרמים

 מפות היסטוריות 2.4



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

21 

 .אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

שטחו הדרומי של רחוב שלמה המלך שייך מרכז  
 .1933אדמות שנגאלו בשנים , גרינדינגרא "ת

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

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 מפות היסטוריות 2.4



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל
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 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

22 

 מפות היסטוריות 2.4

 .אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

 בשנה זאת מסומן הרחוב כלא מבונה בחלקו הדרומי

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

 1934:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל
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 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

23 

 דרויאנוב' מפה ג 1930התפתחות רשת הכבישים  :שם המפה

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

לפי המפה ניתן לראות כי הרחוב התפתח בשנים  
1933-34 

 מפות היסטוריות 2.4



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

24 

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

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

ניתן לראות כי הרחוב היה במסגרת גבולות העיר  
 1923ב

 מפות היסטוריות 2.4



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

25 

 מסמכים היסטוריים 2.6

 מסמך  
 'מס

 הערות תוכן המסמך תאריך

 707רישיון מילולי מספר  3/6/1936 1

   707רישיון  תשריט בלוק 8/6/1936 2

   707רישיון  תוכנית מרתף 8/6/1936 3

   707רישיון  'ג', ב', תוכנית קומה א 8/6/1936 4

   707רישיון  תוכנית גג 8/6/1936 5

   707רישיון  ב-חתך א 8/6/1936 6

   707רישיון  ד-חתך ג 8/6/1936 7

 707רישיון  ד-חתך ג 8/6/1936 8

 707 רשיון חזית 8/6/1936 9

 לא נמצא היתר אופציה תכנונית -תוכנית מרתף 5/3/1936 10

 נתאשר חתך אינסטלציה 29/11/1936 11

 נתאשר חתך אינסטלציה 29/11/1936 12

 בקומת מרתף -בקשה לשינוי בזמן בנייה 18/10/1976 13

 קומת מרתף -בקשה לשינוי במשך הבניה 8/4/1937 14

 90רישיון מילולי מספר  29/2/1937 15

 נבנה-90רישיון  שינוי מיקום סככה -שינויים בקומת הגג 29/2/1937 16

 נבנה-90 רישיון קומת מרתף -תוכנית שינויים 29/2/1937 17

 נבנה-90 רישיון חזית לרחוב יעל 29/2/1937 18

 נבנה-90רישיון  חזית לרחוב שלמה המלך 29/2/1937 19

 לבניין גדר -1002רישיון מילולי מספר  30/11/1937 20

 נבנה -1002רישיון  תוכנית גדר 30/11/1937 21

 נבנה -1002רישיון  תרשים בלוק 30/11/1937 22

 בקשה לסידור בית כנסת בקומת מרתף 5/12/1939 23

 לא נמצא היתר תוכנית שינויים בקומת גג 12/13/40 24



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל
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 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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 מסמכים היסטוריים 2.6

 מסמך  
 'מס

 הערות תוכן המסמך תאריך

 תוכנית מקלט 21/9/1940 25

 בקשה לשימוש חורג 3/8/1989 26

 בקשה לשימוש חורג 3/8/1989 27

 שינוי ייעוד לבית כנסת -תוכנית מרתף 3/8/1989 28

 שינוי ייעוד לבית כנסת -תוכנית מרתף 3/8/1989 29

 א-חתך א 3/8/1989 30

 ב-חתך ב 3/8/1989 31

 תוכנית מרתף לא ידוע 32

 תוכנית תיאור מרתף לא ידוע 33

 חזית לא ידוע 34



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל
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 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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 מוקרסקייהודה פוגל  ושלמה : האדריכל, א "תעיריית :  מקור 3/6/1936:  תאריך  -1' מסמך מס

חדרי אמבטיה   3, מטבחים 3, חדרים 8: ג ,ב,קומות א. קומות ומרתף 3לבניין " -707 ס'מ רשיון
 "על הגג סככה לכביסה. מחסן וחדר הסכה', גרג: במרתף. בכל קומה -כ"ב 3ו

 (41' עמראה  - 90היתר ), בפועל לא נבנה לפי היתר זה אלא לפי תוכנית שינויים



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

28 

   מוקרסקייהודה פוגל  ושלמה : האדריכלא  "עיריית ת: מקור  8/6/1936: תאריך -2' מסמך מס

 תרשים הבלוק -707מספר  רשיון



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

29 

 מוקרסקייהודה פוגל  ושלמה : האדריכלא "תעיריית : מקור 8/6/1936 : תאריך -3' מסמך מס

 מילוי וגינה', גרג, מחסן: קומת מרתף -707רישיון מספר 



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל
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 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

30 

  מוקרסקייהודה פוגל  ושלמה : האדריכלא "עיריית ת: מקור 8/6/1936 :תאריך -4' מסמך מס

 'ג',ב',תוכנית קומות א -707רישיון מספר 



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

31 

   מוקרסקייהודה פוגל  ושלמה : האדריכלא  "עיריית ת: מקור  8/6/1936: תאריך -5' מסמך מס

 גרמי מדרגות וסככת כביסה -תוכנית גג -707רישיון מספר 



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

32 

   מוקרסקייהודה פוגל  ושלמה  :האדריכלא "עיריית ת: קורמ 8/6/1936: תאריך-6' מסמך מס

 ב-חתך א -707רישיון מספר 



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

33 

  מוקרסקייהודה פוגל  ושלמה : האדריכלא "עיריית ת: קורמ 8/6/1936 :תאריך -7' מסמך מס

 ד-חתך ג -707רישיון מספר 



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

34 

 מוקרסקייהודה פוגל  ושלמה : האדריכלא "עיריית ת:מקור 8/6/1936: תאריך -8' מסמך מס

 ד-חתך ג

המרפסות בחזית זו אינן  , במבנה, בניגוד למשורטט
 .בולטות

המרפסות בקומה ראשונה  : המרפסות כולן סגורות היום
למרפסת בקומה שנייה נוסף . ושלישית סגורות בקו החזית

מרפסת זו בולטת מעט ( על פיר המדרגות)החלק המסומן 
 מקו החזית



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל
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 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

35 

 מוקרסקייהודה פוגל  ושלמה : האדריכלא "תעיריית :קורמ 8/6/1936 :תאריך -9' מסמך מס

 ניתן לראות שהחזית שונה מהחזית שנבנתה בפועל -חזית – 707רישיון 



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
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 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

36 

 א"עיריית ת: מקור     5/3/1936:  תאריך     -10' מסמך מס

 לא נמצא היתר בניה -אופציה תכנונית, תוכנית מרתף  -1583: מספר נתאשר



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

37 

 א  "עיריית ת: מקור     29/11/1936:  תאריך     -11' מסמך מס

 אנסטלציהחתך  -1583: מספר נתאשר



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל
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 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

38 

 א"עיריית ת: מקור     29/11/1936:  תאריך     -12' מסמך מס

   סידור למים חמים -1583: מספר נתאשר



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל
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 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

39 

 א"עיריית ת:מקור     18/10/1976: תאריך     -13' מסמך מס

מעביר את ', מ 8שטח המרתף הוגדל ב"  -שינוי בזמן בניה במרתף ועל הגג: תוכן הבקשה
על הגג מעביר את הסככה . מוסיף מחסן להספקת גז ומעביר לחצר, למים חמים Aמחסן 

 "מהחזית ומחבר אותה עם גגון לחדר המדרגות



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל
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 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

40 

יהודה פוגל  ושלמה : האדריכל, א "תעיריית :מקור 08/4/1937:  תאריך -14' מסמך מס
 מוקרסקי

גדול רוצה  ' במקום מחסן וגרג, תוכנית שינויים במרתף" -שינוי במשך בנייה: תוכן הבקשה
 "במציאות אין שום מחיצה. משרדים ולהכניס שני אשנבים מצד החזית 2לסדר 



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     
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41 

יהודה פוגל  ושלמה : האדריכל, א "תעיריית :מקור 29/4/1937:  תאריך -15' מסמך מס
 מוקרסקי

, הוספת מחסן, שינויי מיקום חדר הסקה, הגדלת מרתף: בקשה לשינויים -90 ס'מ רשיון
 שינוי מיקום סככה על הגג  ושינוי החזית

 המתאר את המבנה כפי שנבנה בפועל, במהלך הבנייה, היתר שהוצא לבנייה בדיעבד



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     
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א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
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 מוקרסקייהודה פוגל  ושלמה : האדריכל, א "תעיריית : מקור 29/02/1937: תאריך-16' מסמך מס

 (מיקום הסככה כפי שהוא היום) -הזזת סככת כביסה -תוכנית שינויים גג -90 ס'מ רשיון



 27שלמה המלך ' רח
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א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
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 מוקרסקייהודה פוגל  ושלמה : האדריכל, א "תעיריית : מקור 29/02/1937: תאריך-17' מסמך מס

 שינוי במיקום חדר ההסקה והוספת מחסן -שינויים קומת מרתף -90 ס'מ רשיון
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 מוקרסקייהודה פודל ושלמה  :האדריכל, א "תעיריית : מקור 29/02/1937: תאריך-18' מסמך מס

  –חזית ראשית לרחוב יעל  -90 ס'מ רשיון

 ניתן לראות שהחזית תואמת את החזית שנבנתה בפועל
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 מוקרסקייהודה פודל ושלמה  :האדריכל, א "תעיריית : מקור 19/02/1937: תאריך -19' מסמך מס

 חזית ראשית לרחוב שלמה המלך -90 ס'מ רשיון

 ניתן לראות שהחזית תואמת את החזית שנבנתה בפועל
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 א  "תעיריית : מקור     30/11/1937:  תאריך     -20' מסמך מס

 לבניין גדר -1002מספר  רשיון
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   מוקרסקייהודה פוגל שלמה  :אדריכלא "עיריית ת: מקור 30/11/1937: תאריך     -21' מסמך מס

 תוכנית גדרות   -1002מספר  רשיון
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 מוקרסקייהודה פוגל  ושלמה  :האדריכלא "תעיריית : מקור 30/11/1937: תאריך-22' מסמך מס

,  קורות בטון מזוין, עמודים בטון מזוין, יסודות בטון רזה: תאור החומרים -1002רישיון מספר  
 (בטון)קירות לבני סיליקט  תקרה פסי ברזל 
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 א"עיריית ת:מקור     5/12/1939: תאריך     -23' מסמך מס

 סידור חלונות ודלתות לרחוב יעל ושינוי הכניסה, בקשה לסידור בית כנסת בקומת המרתף
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 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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 א"עיריית ת:מקור     18/10/1976: תאריך     -24' מסמך מס

 תוכנית שינויים בקומת גג
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 א"עיריית ת:מקור     21/09/1940: תאריך     -25' מסמך מס

 תוכנית מקלט
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 א"עיריית ת:מקור     03/08/1989: תאריך     -26' מסמך מס

 בקשה לשימוש חורג -גרמושקה



 27שלמה המלך ' רח
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 א"עיריית ת:מקור     03/08/1989: תאריך     -27' מסמך מס

 בקשה לשימוש חורג -גרמושקה
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 א"עיריית ת:מקור     03/08/1989: תאריך     -28' מסמך מס

 שינוי ייעוד בית הכנסת למשרד
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 א"עיריית ת:מקור     03/08/1989: תאריך     -29' מסמך מס

 שינוי ייעוד בית הכנסת למשרד
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 א"עיריית ת:מקור     03/08/1989: תאריך     -30' מסמך מס

 א-חתך א
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 א"עיריית ת:מקור     03/08/1989: תאריך     -31' מסמך מס

 ב-חתך ב
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 א"עיריית ת:מקורלא ידוע     : תאריך     -32' מסמך מס

 מילוי, בית כנסת, משרד -קומת מרתף
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 א"עיריית ת:מקורלא ידוע   : תאריך     -33' מסמך מס

 לא נמצא היתר לשינוי זה, תוכנית המתארת את הדירה בקומת המרתף
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מצב קיים –תיעוד צילומי . 3  

הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1  

שלמה המלך אל  ' מבט דרומה במורד רח. 1
 זמנהוף' המפגש עם רח

 מבט מערבה אל רחוב יעל. 3

1 

2 

3 

 פרישמן' מבט צפונה אל המפגש עם רח. 2
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מצב קיים –תיעוד צילומי . 3  

הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1  

 25המלך שלמה . 2 (לשימור)29המלך שלמה . 1

1 

3 2 

 (לשימור) 3יעל  ' רח. 3
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מצב קיים –תיעוד צילומי . 3  

הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1  

 24המלך שלמה . 1

 22המלך שלמה . 2

2 

1 
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 חזיתות המבנה 3.2
 רחוב יעל -(דרומית)חזית ראשית 

 (דרומית)מבט לחזית ראשית . 1

 (דרומית)מבט לחזית קדמית . 2

2 

1 
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64 

 פינה דרום מערבית. 2 פינה דרום מזרחית. 1

 פינה דרום מערבית. 3

3 1,2 
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 חזיתות המבנה 3.2
 רחוב שלמה המלך -(מזרחית)חזית קדמית 

 כניסה לדירות צדדיות -חזית מזרחית. 3

2 3 

1 

מפרש הרחובות , מזרחית -פינה דרום. 2 פונה לרחוב שלמה המלך -חזית מזרחית. 1
 שלמה המלך ויעל
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 חזיתות המבנה 3.2
 (צפונית)חזית אחורית 

1 

2 

 חזית צפונית. 3

 צפונית -מעבר לצד חזית אחורית. 2 מזרחית-פינה צפון. 1

3 
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 חזית צפונית. 2

 מזרחית-פינה צפון. 1

 צפונית -מעבר לצד חזית אחורית. 3
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית מערבית

 חזית מערבית -חצר אחורית. 1

1 

2 

3 

 מבט מרחוב יעל, מערבית מוגבהת –חצר אחורית . 3

 חזית מערבית. 2
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית מערבית

 חזית מערבית -חצר אחורית. 1

1 

2 

3 

 חזית אחורית. 3

 חזית מערבית. 2
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 חללים פנימיים 3.3
 'חדר מדרגות א

 הכניסה למבנה  מבט אל חדר המדרגות. 1 הכניסה למבנה  מבט מחדר המדרגות. 2

2 3 

 יציאה לחצר אחורית. 3

1 
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תחילת מהלך המדרגות בקומת הקרקע עם .3
 פרט מדרגה ראשונה עגולה

 מהלך מדרגות טיפוסי. 2 פודסט קומתי  עם חלון עגול. 1

 חללים פנימיים 3.3
 'א חדר מדרגות

3 

1 

2 
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 יציאה לגג. 1

 חללים פנימיים 3.3
 'א חדר מדרגות

1 

 כניסה לדירות, פודסט. 3

 חלון חדר מדרגות. 2

2 
3 



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

73 

 חללים פנימיים 3.3
 'חדר מדרגות ב

 הכניסה למבנה  מבט מחדר המדרגות. 1 עם חלון עגול ופודסטמהלך מדרגות . 2

1 

תחילת מהלך המדרגות בקומת הקרקע עם .3
 פרט מדרגה ראשונה עגולה

3 

2 
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 חללים פנימיים 3.3
 'חדר מדרגות ב

2 

1 

 לחזית המערבית, טיפוסי ' פתח מדרגות ב. 3

 יציאה לגג. 1

 עם חלון עגול  פודסט. 2

3 
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 פרטים 3.3
:רשימת פרטים כוללת  

מעקה בנוי   זיזיתמרפסת  -מרפסת חזיתית
  (.פינה דרום מזרחית. )עם חריץ אופקי

.1-פר  

עם   זיזיתמרפסת  -מרפסת  חזיתית-
,  אלמנט פרזול, מעקה חצי בנוי חצי קל

 .(חזית מזרחית)

.2-פר  

מעקה  , זיזיתמרפסת  -מרפסת חזיתית
 (.  חזית דרומית. )בנוי עם חריץ אופקי

.3-פר  

מרפסת שירות חצי שקועה   -מרפסת צידית
 חזית צפונית -בנפח הבניין חצי בולטת

.4-פר  

חזית   -זיזיתמרפסת  -מרפסת צידית
 צפונית

 

.5-פר  

.6-פר מרפסות -מעקות מפורזלים  

7. חזית דרומית, גגון חדר מדרגות -פר  

חיפוי אריחים      -דלת כניסה ראשית
 (   דרומית -חזית קדמית)

. 8-פר  

חלון ברזל עגול   –חלון חדר מדרגות 
 .פתיחת ציר

.9-פר  
 

',  כניסה אחלון ברזל  -חלון חדר מדרגות
 פרט מסגרות, פונה לחזית דרומית

.10-פר  

פתח חלון  ', כניסה ב -חלון חדר מדרגות
 .החלון לא קיים, מקורי

.11-פר  

חזית דרום  חלון עץ -חלון תלת כנפי
  ןמספריעם תריס גלילה מעץ . מערבית

 .הרחקה וסף חלון מפח אבץ

.12-פר  

.13-פר .חזית מערביתחלון שירותים  -חלון עץ  

   

דלת עץ דו כנפית  -דלת יציאה למרפסת
 עם תריס גלילה מעץ

.14-פר  

מזרחית  )בחזיתות הראשית  -ואשפוץטיח 
 (ודרומית

.15-פר  

בחזית אחורית   -טיח חלק על בסיס סיד
 (צפונית)

.16-פר  

.17-פר בחתך ריבועי -מרזב פח אבץ  

18-פר במרפסת -גוף תאורה  

  קל מעקה חציה בנויה חציה -גדר פרט
 דרומית בחזית

.19-פר  
 

  ,ממתכת קל מעקה -מדרגות מעקה-
   צינורי יד מאחז ,שטוחים אופקיים אלמנטים

.20-פר  
 

  זיזיות פריקסט מדרגות -טרצו מדרגות-
 מהקיר

.21-פר  

-מדרגות חדר מעוגלת -ראשונה מדרגה
 'א כניסה

.22-פר  

-מדרגות חדר מעוגלת -ראשונה מדרגה
 'ב כניסה

.23-פר  

  20/20 טראצו אריחי -מדרגות חדר פודסט
 אוקר קרם בגוון

.24-פר  

.25-פר מעץ  קומתי חשמל ארון  -חשמל ארון  

  קרם בגוון 20/20 טרצו אריחי -לובי ריצוף
 שחורים טרצו אריחי מסגרת בשילוב אוקר

.26-פר  

.27-פר 'ב כניסה לובי -בקיר שקועה נישה  
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 פינה דרום מערבית עם חריצים אופקיים – זיזיתמרפסת פינתית . 1

 .    מעקה, משולב עם אלמנט פרזול -חזית מזרחית – זיזיתמרפסת . 2

חזית דרומית עם חריץ אופקי   -זיזיתמרפסת . 3
 וסינר יורד בחלק התחתון
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  -עם מעקה קל  זיזיתמרפסת שירות . 5

 (  צפונית)חזית אחורית 

 (  צפונית)חזית אחורית  -מרפסת שירות שקועה . 4
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 אריחים -דלת כניסה ראשית . 8

 גגון חדר מדרגות. 7 פרזול   -פרט מעקה מרפסת. 6
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 פתיחת ציר, חלון ברזל עגול', ו ב' חלון פיר חדר מדרגות כניסה ראשית א. 9

 רחוב יעל -דרומית, פונה לחזית הראשית -'חלון חדר מדרגות כניסה א. 10

 חזית מערבית -פונה לחצר אחורית -'פתח חדר מדרגות כניסה ב. 11
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 מערבית -חלון שירותים חזית אחורית. 13 פינה צפון מערבית –חלון תלת כנפי. 12

 

 דלת יציאה למרפסת דו כנפית. 14

 

 טיח חלק על בסיס סיד. 16 דרומית -מסגרת בחזית הראשית, ואשפוץטיח . 15
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 גדר בנויה עם פרטי פרזול. 19

 גוף תאורה. 18 מרזב. 17
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 פרזול  , פרט מעקה. 20

 זיזיותמדרגות . 21

 'כניסה ב-פרט מדרגה ראשונה . 23 'כניסה א -פרט מדרגה ראשונה. 22

 חללים פנימיים 3.3
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 פרט ארון חשמל. 25

 ריצוף בלובי הכניסה. 26 'נישה שקועה בקיר לובי כניסה ב. 27

 

 חדר מדרגות פודסט. 24
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 תיעוד אדריכלי. 4
 1:250 מ"קנ, תכנית מצבית 4.1

 

,  שטח אדמה מגונן
 .לא מקורית הצמחיה

 גדר בנויה

 גדר מקורית ריצוף לא מקורי

 מסתור גז
 ריצוף

 גדר מקורית

 פחי אשפה
,  שטח אדמה מגונן

 .לא מקורית הצמחיה

 גינון
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 טיפוסית.תכנית ק

 3דירה 

 ,  מרפסת מקורית

 .חדר המדרגות

 2דירה 

 ,  מרפסת מקורית

 1דירה 

 .שנסגרה

 .פתוחה

המרפסות כפי שנבנו  
בפועל בשונה מהמרפסות 

 בתוכנית  המקורית

בפועל נבנה המבנה לפי היתר 
' עמראה ) 90היתר  -שינויים

שהוצא בדיעבד ובמהלך  ( 41
ובו שינויים , הבניה בפועל

בחזית המבנה בקומת המרתף 
 ובקומת הגג  
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 חזיתות ראשיות

 ,  מרפסת מקורית

 .פיר חדר המדרגות

 ,  מרפסת מקורית

 .שנסגרה

 .פתוחה

 קומת מרתף שנסגרה
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 תכנית מרתף

 'גרג

 .חדר המדרגות

 2מחסן 

 1מחסן 

איזור שנסגר כחלק  
משינויים בקומת המרתף 

 קיום משמש למגורים

בפועל נבנה המבנה לפי היתר 
-'עמראה ) 90היתר  –שינויים 

שהוצא בדיעבד ובמהלך  ( 41
ובו שינויים , הבניה בפועל

בחזית המבנה בקומת המרתף 
 ובקומת הגג  

'  בהיתר המקורי תוכנן גרג
 ,בקומת המרתף

לבית  ' הוסב הגרג 1937 -בשנת
 כנסת

הוסב בית הכנסת  1939 -ובשנת
 למשרדים

קומת העמודים נסגרה והוסבה 
 לדירת מגורים

 :שינויי יעוד

, בית כנסת', גרג
 משרד



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

89 

 תכניות הקומות והגג 4.2
 תכנית גג

 .חדר המדרגות

 חדר כביסה
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 שיטות וחומרי בניה. 5

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

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

עד תחילת  . פשוטה יותר ולכן אפשרה לפועל היהודי לעסוק במלאכה היתההבניה בלבני סיליקאט 
,  שנות השלושים שימשו אבני הסיליקט לבניית קירות נושאים שעליהם הושענו תקרות בטון יצוק

אולם משנות השלושים ואילך עם כניסת הסגנון הבינלאומי והשינוי בתפיסה וביכולת הטכנולוגית 
קירות הבניינים חופו לרוב בטיח  . והסיליקט שימש כמילואה בלבד מזוייןנבנו בתים משלד בטון 

טיח  : הביא לארץ טכנולוגיה של טיח גרמני טיינרמהנדס גרמני בשם , חלק שסויד בלבן לאחר מכן
סוגי טיח אלה על נגזרותיהם (. שטיינשפוץ)וטיח דמוי אבן ( קרצפוץ)טיח מגורד ( וואשפוץ)שטוף 

עקב חוסר היכולת של  , חלק גדול מחומרי הבניה יובאו מאירופה. נשתמרו היטב לאורך השנים
 .  חלונות ועוד, דלתות, העולים מגרמניה להוציא ממנה את כספם הם העבירו סחורות כגון קרמיקה

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

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

 
תאור  "שלד הבניין נבנה מ ( 47' עמ)לפי מסמכי הבניין . נבנה בסגנון הבינלאומי רזונסרבית 

-קירות, מזוייןבטון : קורות, מזוייןבטון -צוקל, מזוייןבטון -עמודים, בטון רזה-יסודות:" החומרים
 .מזוייןבטון -גג, (לא ברור הטקסט)-מחיצות,( בטון)פסי ברזל-תקרה, סיליקט ליבני

בחזיתות הראשיות ובטיח על בסיס   ואשפוץנבנה בנפחים המחופים בטיח  המבנה: חזיתות המבנה
,  חומים דקורטיוויםבחזית חדר המדרגות משולבים אריחי קרמיקה . סיד חלק בחזיתות האחוריות

החלונות הם חלונות עץ והתריסים , מעקות המרפסות משולבים  מעקות בנויים ומעקות מתכת קלה
החלונות בחדר המדרגות עשויים ברזל ובהם בפתיחת ציר . בכל הפתחים הם תריסי גלילה מעץ

את החצר הקידמית מקיפה גדר חצי בנויה  . והמרזבים הם מרזבי פח אבץ חיצוניים בחתך מלבני
 .חצי עם מעקה קל 

בגוון   20\20 טראצובכניסה לחדר המדרגות יש אריחי : בבניין שני חדרי מדרגות:חדרי המדרגות
מעקה חדר המדרגות  . בגוון בהיר מטראצוהמדרגות עצמן הן , קרם עם מסגרת אריחים שחורים 

 .הוא מברזל עם מאחז יד מברזל והחלונות הם חלונות ברזל
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 פיסימפגעים ומצב . 6

נסגרו חלק מרפסות המבנה , כמו כן . השנים שינויים שבוצעו במהלך הכללי נשמר מלבד המבנה 
במרפסות החזיתות הראשיות נשמרו . יעל' לרחובחזית הפונה ( צפונית)בעיקר בחזית האחורית 

והתריסים המקוריים הוחלפו ואת חזיתות המבנה מעטרים מזגנים  החלונות . הפרטים המקוריים
 .  ו"וכבלאי שנובע עם השנים , צנרות ניקוז, כבלים שונים

 

 

 

 
 טיח

טיח חלק על  : נעשה שימוש בשני סוגי טייחיםבמבנה 
טיח  ו( צפונית)בסיס סיד בחזיתות האחורית 

 בשאר החזיתות  קראצפוץ

מכתמי רטיבות במקומות שונים  הטיח הסובל 
המרפסות והמעקות  באיזור ומשברים וקילופים 

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

 .תיקונים

 

 

 

 חזית ראשית הפונה לרחוב שלמה המלך
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 פיסימפגעים ומצב . 6

 תיקונים בטיח

 סגירת חריץ דקורטיבי

92 

 חלודה ותיקונים בטיח פגעי חלודה
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 פתחים

 שנסגרו בחזיתות הצפונית והדרומיתמרפסות בחזיתות לא השתנה מלבד מיקום הפתחים וגודלם 

פתחים במספר . פלסטיקבחלונות אלומניום ותריסי וכל התריסים הוחלפו  הבניןמחלונות חלק 
 .כל דלתות הבניין הוחלפו. הפתחיםהותקנו סורגים חיצוניים על 

 

 מרפסות שקועות סגורות חזית צפונית סגורות ותוספת גגונים זיזיותמרפסות 

סגורות ותוספת למרפסת   זיזיותמרפסות  סגורות בחלון חזית דרומית זיזיותמרפסות 
 בחזית הכניסה
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 וצנרת חיצוניתתשתיות 

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

 .התשתיות

 (כניסה)חזית דרומית 

 חזית צפונית

 (אחורית)חזית מזרחית 

 (אחורית)חזית מזרחית 
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 מפגעים ומצב פיסי. 6
המרפסות  , של המבנה היא המוזנחת ביותר( צפונית)באופן כללי חזיתו האחורית 
אשפה רבה נאספת בכוכים והשקעים הבנויים והטיח  , סדוקות חלודות ומתפוררות

 .סדקים ופגמים, רטיבויות, סובל מקילופים
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 מפגעים ומצב פיסי. 6

 (כניסה)חזית דרומית 
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 מפגעים ומצב פיסי. 6

 חדר המדרגות ולובי כניסה

השינויים שנעשו כוללים החלפת דלתות  . חדר המדרגות בבניין נשמר בחלקו הפנימי בצורה טובה
פרטי   -שאר הפרטים. צביעת המעקה והחלפת חלק מחלונות חדר המדרגות, כניסה בכל הדירות

 . נשמרו בצורה טובה -ארונות החשמל והמעקות , המדרגות

 לחצר אחורית  ' דלת יציאה מלובי כניסה א 'תוספת ארון חשמל בלובי כניסה ב

חסומות  , המדרגות המובילות לגג
בשני חדרי  ( ומשמשות את הדיירים לאחסון)

 המדרגות



 27שלמה המלך ' רח

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

א    "ת 10אודו אדריכלים      הירשנברג 
 153776633804:פקס    054-5232393:טל

05/2015 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

98 

 ערכי המבנה

ברחוב שלמה המלך פינת רחוב יעל במרכז תל אביב באיזור  ממוקם בית רוזנסר הוא מבנה מגורים ה
'  וקומת מרתף הגלויה בחלקה בחזית הפונה לפינת רח קומות 3בן המבנה הוא . ההכרזה של אונסקו 

על ידי האדריכלים  יהודה  לפי מאפיני הסגנון הבינלאומי  1936בשנת המבנה נבנה . שלמה המלך ויעל
ו מוגדר כמבנה ' ב 2650הוא נכלל בתכנית השימור של תל אביב תכנית . פוגל ושלמה קורמנסקי 

המבנה הוא בעל איכויות ארכיטקטוניות יוצאות דופן ומהווה חלק  , לשימור בהגבלות מחמירות 
 . יוצר מתחם היסטורי במקוםכך ועל ידי  ממכלול בניינים לשימור הנמצאים באזור

קומת המרתף עברה  שינויים מבניים ושינויי יעוד לאורך השנים אולם פרט  : שינויים במבנה
בהיתר המקורי של הבניין השימוש . לשינויים אלו וסגירת מרפסות לא עבר המבנה שינויים נוספים

המתאר שינויים מבניים   90 'הוצא היתר מס 1937בשנת . 'בחלל המרכזי של המרתף היה לגראז
שינוי מיקום  , הוספת מחסן, שינויי מיקום חדר הסקה, הגדלת המרתף :הגגובקומת  בקומת המרתף

היתר זה הוא כנראה היתר שהוצא בדיעבד למבנה  (. 41מ "ע)90סככה על הגג  ושינוי החזית בהיתר 
בשנת  . כמו שהוא נבנה בפועל מאחר והחזית המופיעה בו זהה לחזית המבנה כפי שהוא קיים כיום 

ידי בעלי הבניין להקים -הוגשה בקשה על 1959ובשנת ( 51" עמ)נבנה מקלט בחלקו של המרתף  40
יעל משרד עבור האדריכל אבא  ' בקומת העמודים אשר פנתה לפינת הרחובות שלמה המלך ורח

י הועדה אולם בשלב מאוחר יותר נבנתה תוספת זו והיא קיימת  "בקשה זו נענתה בסירוב ע. אלחנני
(  בין שני חדרי המדרגות)הוצא היתר לשימוש חורג בחלק המרכזי של המרתף  89בשנת . עד היום

 .למשרד במקום בית הכנסת שהיה במקום קודם לכן 

חדר , יעל מתוכננת בצורה סימטריה אה סימטרית' החזית הראשית לרח:  עיצוב המבנה והחזית
המדרגות המרכזי מרכז מסביבו מרפסות לשני צידיו כאשר חדר המדרגות הנוסף שובר את 

היציאה   החזית שפונה לרחוב שלמה המלך גם היא סימטרית בדלתות. הסימטריה של החזית
כל הפתחים לחזיתות הראשיות .למרפסות אולם צורת המרפסות וגודלן שוברות את הסימטריה הזו

הם דלתות יציאה למרפסות מלבד חלון אחד בחדר בפינת הרחובות וכל התריסים במבנה כולל  
עשירה במרפסות   המבנה מעוצב בקפידה ובאופן יוצא דופן החזית. חזיתות הצד הם תריסי גלילה

החזית הראשית מחופה בטיח ואשפוץ עם מסגרת קרמיקה  . מגוונות ופתחים מרובעים ועגולים
מעקות המרפסות חצי בנויים חצי פרזול  . דקורטיבית  סביב דלת הכניסה בשני חדרי המדרגות

 .  מתכת

שתי דירות : דירה מזרחית ודירה אמצעית, דירה מערבית ,תוכנית המבנה מחולקת לשלוש דירות
המפנה אל אזור השירות והחדרים כל אחת  " הול"מורכבות מחלל כניסה ה בנות שלושה חדרים

 .לכל החדרים יציאה למרפסת .שני חדרים ודירה שלישית בת

המדרגות  בשני גרמי , יעל מרחוב, הכניסה למבנה מתבצעת דרך החזית הראשית הדרומית
נעשה שימוש במדרגות טראצו טרומיות  , עשיר בפרטיםחדר המדרגות . הממוקמים משני צידי החזית

בצבע קרם אוקר בלובי נעשה שימוש גם   טרצובפודסטים נעשה שימוש באריחי , בעלות גוון בהיר
הכניסה לחדר המדרגות   מדרגות. המעקה הוא מעקה ברזל קל. שחורים טרצומסגרת אריחי  בשילוב

חלונות חדר המדרגות בחזית הראשית הם חלונות ברזל משולבים בפתחים עגולים , מעוגלות
 .חצר המבנה מוקפת בגדר חצי בנויה חצי מעקה בפירזול דקורטיווי. וריבועיים בעלי פתיחת ציר

מעבר לחשיבותו וערכו של המבנה בתור פריט יחידי לשימור חשיבותו גדולה במכלול אשר נוצר 
 .  למבנה ראוי לשימור 27שלמה המלך כל אלו הופכים את , ברחוב ובתרומתו למרקם ההיסטורי
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 מצבו הפיזי

חזיתות המבנה הראשית המחופות בטיח וואשפוץ  , באופן כללי ניתן לומר כי המבנה נשמר במצב טוב
.  הפתחים המקוריים מעקות המרפסות הפרזולים והקרמיקה נשמרו,נשמרו ברובן במצב טוב מאוד 

בחלק מהאלמנטים בחזית כגון גוש המרפסות השמאלי בחזית לרחוב יעל נעשו שינויים קלים וסגירת  
.  אולם בקלות יחסית ניתן יהיה לשקם פרטים אלו, מרפסות אשר עיוותו את הפרטים המקוריים

החזיתות . בחזיתות הראשיות מלבד שני מזגנים ומספר צנרות לא הותקנו מערכות חיצוניות
, חיווטים,והן מעוטרת ומצולקת בצנרות  הצדדיות המחופות בטיח חלק נמצאות במצב מדורדר יותר 

 .לכלוך ופגעי חלודה, מזגנים סגירות כל המרפסות

בחזית הראשית נוספו כנראה בשלב מאוחר יותר חיפוי קרמיקה המדמה את החיפוי המקורי אבל לא  
 .זהה לו וקומת העמודים אשר פנתה לפינת הרחובות נסגרה 

 

 מסקנות והמלצות ראשוניות

 .לפתוח את קומת העמודים המקורית של המבנה אשר תחזיר למבנה את הדרו המקורי

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

שיקום  , טיח סיד בחזיתות הצד,טיח וואשפוץ בחזיתות  הראשיות: שיקום כל פרטי המבנה כגון
 .שיקום נגרות עץ וכדומה, שיקום מסגרות, המעקות המפורזלים בחזית הראשית

 .להטמין ולהסיר את כל המפגעים על חזיתות המבנה

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

שיקום הגדר החזיתית  , שימור עצי הפיקוס המקוריים, האופיינית לתקופה והצמחיהשיקום החצר 
 .  והשערים לרחוב והגינה  בחזית הרחוב לפי המקור
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 נושאים פתוחים  . 8
 להרחבה בתיק תיעוד מלא  

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

 .הפנימיים של הבניןסקר לחללי הדירות 2.

 .  פרטי הנגרות והמסגרות של המבנהסקר לצבעים המקוריים של 3.

 .האם היתה דלת כניסה ומאיזה חומר4.

 .  וחזיתות על בסיס מדידה המתארות את המצב הקייםתוכניות 5.

 .  תכניות וחזיתות מצב מקורי משוחזר על פי מדידה6.

 סקר הנדסי והגדרת המערכת הקונסטרוקטיבית7.

 .פרטים מקוריים על פי שרטוט ומדידה8.
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 מקורות. 9

 ו"תרצ, תל אביב, כרך ראשון, ספר תל אביב, דרויאנוב. א •
 יפו -עיריית תל אביב, הנדסהמנהל •
 תל אביב' אונ, ספריית המפות של החוג לגיאוגרפיה •
 יפו -אתר האינטרנט של עיריית תל אביב •
 אינציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו מאת דוד תדהר •
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 פרטי עורך התיעוד  . 10

 

 

 

 

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

 

 .אשר עוסק ומתמחה בנושא השימור" אודו אדריכלים"הינני שותף במשרד אדריכלות . 1

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