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הקדמה כללית1.2
כללי. 1

הקדמה כללית. 1.2

'  מסדרך עזה  ברחוב בית הבאר בייארת בראקאת  עבודה זו מהווה מסמך המתעד הסטורית ואדריכלית את בניין 

.  ביפו55

כאשר בשלב הראשון מטרת ההתערבות  ' עזרה ובצרון'הממונים על הבית חברת מלאכת התיעוד הוזמנה על ידי 

.בבניין היא הסרת סכנה מיידית מהבניין וחיזוקו לטובת הדיירים המוגנים שגרים בו

יח בראקאת'הבית נקרא בית בראקאת בכל מסמכי התיעוד ועל פי עדות הדיירים נבנה על ידי הש

בהתאם לשלבי התפתחות  .  אנחנו משערים כי נבנה במהלך המחצית הראשונה של המאה. 19במהלך המאה ה

: דוגמא לפרטים . בתי הבאר בתקופה זו ובהתאם לפרטים מקוריים שתועדו בבניין ומעידים על תקופת בנייתו

טכנולוגיית בנייה באבן כורכר בשיטת בנייה של קשתות וקירוי עם קמרונות  , רעפי חרס מיובאים ממרסיי

.  מוצלבים בקומת הקרקע ועוד

את עיצובו וסגנונו של הבית ניתן לחלק בצורה ברורה לשתי סגנונות שמאפיינים תקופות שונות בהתפתחות  

.  הבנייה בארץ ישראל ובעיר יפו בפרט

שיטת בנייה מסורתית של בנייה  , בשלב הראשון בנייה באבן כורכר . מה שמעיד על התפתחות הבניין בשלבים 

בשלב השני עם היציאה מחוץ לחומות יפו נבנתה הקומה השנייה  . חללים מקורים בקמרונות מוצלבים' מס, באבן 

עיצוב הקומה מפואר עם שימוש  . ' בית ליוואן, 'שמאופיינת בחלוקה לחללים על פי הבית הערבי המסורתי

.בחומרים משובחים ובטיפול קפדני בחללי הפנים ובפרטים בחזית

חזיתות המבנה נותרו על פי  . השנים הבניין עבר שינויים מעטים בלבד ושמר על צורתו כפי שנבנה במקורבמשך 

.שנעשו  לזיגוג בחלק מהחלונות ותחזוקה רופפתלמעט שינוייים , רוב כפי שנבנו

למגורים  מאוחר יותר שימש , נבנה ושימש כבית באר ומחסנים להשקיית שטחי הפרדסים שהיו מסביבהבניין 

.משמש למגורים למספר משפחות שמתגוררות בו עד היום1949ומשנת . חסן בראקאת, בעלי הבית המקוריים 

19-בתי ארמונות מלאי הוד שקמו במהלך המאה ה, הבית הוא  שריד לתופעה ייחודית שהתרחשה ביפו

ראשיתם היה בתי באר שייעודם השקיית הפרדסים סביב ובעדוד התמורות שחלו באותם שנים הוסבו בתי הבאר 

בית בראקאת הוא עדות חיה לאותם ארמונות נעלמים של יפו ומכאן חשיבותו  . לבתי קיץ למשפחות אמידי יפו

.  הרבה

והתבססה על חומרים היסטוריים מגנזך  , צוות המשרדעל ידי 2015התיעוד התבצעה במהלך חורף מלאכת 

אליו  , תיעוד פיזי מיד ראשונה בבנייןועל 1949על עדויות מדיירי הבית הנוכחים שגרים שם מ, העירייה

.התיעוד לא התבסס על עבודת תיעוד מקדימה כלשהי. חלקית התאפשרה נגישות 

ולדיירים בבית גרשון דהן ומשפחתו על  , אשר אפשרו לנו לחקור בניין מרתק זה, לחברת עזרה ובצרוןתודה 

.התיקהכנסת האורחים והסיוע בהכנת 
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של המבנה

אוקטובר 2015: תאריך.אתר גוגל סטריט: מקור . חזית דרומית הפונה לרחוב עזה , חזית ראשית של המבנה

תצלום עדכני של המבנה. 1.3
כללי. 1
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2015אוקטובר  : אביב                                               תאריך-של עיריית תלG.I.Sתכנית מאתר 

מפה ותצלום .1.4
אוויר עדכניים

2015אוקטובר  : של עריית תל אביב             תאריך G.I.Sתצלום אוויר עדכני מאתר 

מפה ותצלום אוויר עדכניים. 1.4
כללי. 1
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ואדריכלית

הערכה היסטורית ואדריכלית1.5
אדריכלי והיסטורי, ערך אורבני1.5.1

עוד היתה מוקפת פרדסים ועשרות  1948ועד ,במאה שעברה היתה יפו המרכז של הפרדסנות בארץ

לרוב בעלי הפרדסים היו עשירים . התפרנסו מהענף באופן ישיר ועקיף, ערבים ויהודים, אלפי בני אדם

וארזו  , הקימו אוהל, שנעו מפרדס לפרדס לפי דרישה, קבוצות אורזים למשל, אך היו עובדים נוספים

(.2015אתר עיתון הארץ , אדרת)האדמה בישיבה על 

, ובשל היותם מרקם חקלאי של פרדסים, היוו תופעה מיוחדת בשל צפיפותם הרבה, פרדסי יפו 

והכוללים מבני עזר ומגורים בעלי דפוסים אדריכליים  , ידי בארות פרטיות בשטחם-המושקים על

כפי  . ומיעוטם של כנסיות ושל חלוצים יהודים, מרבית הפרדסים היו של תושבי יפו האמידים. טיפוסיים

-התבססה במאה ה, 18-בשלהי המאה התופעה חקלאית זו החלה , שידוע לנו מתוך מפות היסטוריות

. 20-והשתכללה בראשית המאה ה19-התעצמה בשלהי המאה ה, 19

,  אלא רק את המרכיבים הבנויים, שטח הפרדסאת , כמובן, הבייארות ששרדו כיום אינן כוללות

שטחים , מגורים, מוסכים, אזורי תעשייה; במגוון אזורים ומרקמים, ומפוזרות בעיקר ברחבי דרום העיר

(.2013, 4' עמ, ששון וקציר)ועוד שטחי מסחר , פתוחים ומוזנחים

שטחי הפרדס הגדולים שהקיפו אותו ממזרח כבר אינם עוד אך  . כזה הוא בית הבאר בית בראקאת

חשיבותו הרבה היא בכך שרובו נשמר כשהיה ומהווה עדות חיה וייחודית בין בתי הבאר הבודדים  

שנותרו להתפתחות העיר יפו מחוץ לחומות ולייחודה כעיר ייצור תפוזים מזן השמוטי בהם מפורסמת  

.עד היום

בתוואי החפיר והחומה , התרכזה בתחילה בתחילה ברצף עם העיר העתיקה, הבנייה מחוץ לחומות יפו

חנויות ומחסנים וחלקות הפרדסים  ,חאנים , לאורך הדרכים נבנו בתי באר . ולאורך הדרכים הראשיות

דוגמא לכך אנחנו רואים  . נתחמו לעיתים בצומח לא עביר כגון צברים ולעיתים נבנו גדרות אבן כורכר

.אצלנו באתר

דרך היסטורית ראשית שהובילה מיפו אל העיר עזה וחזרה  . 55' מס, בית בראקאת יושב על דרך עזה 

המתחם הבנוי  נבנה בשולי החלקה וסמוך לדרך  . וקשרה את העיר עם הפרדסים הרבים שהיו סביבה

ושימש כנקודת ציון בדרך כאשר הקירות החיצונים של חצר הבייארה פנו אל הדרך כמו גם שערי  

.  הפרדסים 

קומות עם פרטי בנייה מלאי הוד ועל כן שימש למגורי פאר של 2בית בראקאת הינו בית מפואר בעל 

.אך ייעודו המקורי והמרכזי הינו בית באר , בעליו

בשטחו נחפרה באר מים ומערכת השקייה הכוללת בריכת אגירה ותעלות השקייה לפרדס ובשלב השני  

. ר אבי ששון ואדריכלית נוף טל קציר"ד, מתוך סקר באיירות תל אביבי יפו , מפות דרכים היסטוריות מפוארת מאוד ביחס לקומה, עם התפתחות הבנייה מחוץ לחומות ובניית בתי קיץ נבנתה קומה נוספת

( . 2013, 87' עמ, וקצירששון )הביתהקיימת בקרקע ומשקפת את מעמדם של בעלי 

קירות המבנים , שתי בייארות סמוכותשל בתי הבאר היו מבודדים ואם נבנו המתחמים כלל -בדרך

לשיפור הזרמתהבארות והבריכות מוקמו בנקודות הגבוהות בחלקות . שלהם לא כללו קירות משותפים
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הערכה היסטורית ואדריכלית1.5
אדריכלי והיסטורי, ערך אורבני1.5.1

.  המתמחות בעבודה זוחפרו קבוצות את הבארות . המים

של 80-הבאר בשנות ה. מטרים10-קוטר ועומקה כ' מ3-4על פי עדויות בבית בראקאת מימדי הבאר הינם 

.  בזמן עבודות חישוף הקרקע באתר נוכל לאמת את המימדים. נסתמה לדרישת העירייה20-המאה ה

זן תפוזי  , יחד עם התפתחות הפרדסנות. כללו עצי פרי מעורבים, שכונו גם " גני יפו", הבייארות הראשונות

(2013, 85' עמ, ששון וקציר)השמוטי הפך למרבית 

ללא הקפדה יתרה על רמת דיוק  , שאר עבודת הבנייה נעשתה בצורה עממית פונקציונלית ומסורתית

קישוטיות והחצנה אנו מוצאים בקומות המגורים  . בטכנולוגיה של בנייה באבן עם תקרת קמרון . ואחידות

.במרבית הבייארות, 19-שנוספו משלהי המאה ה, העליונות

הבייארות היוו נקודת ציון דרך ביציאה מחוץ לחומות יפו ובהתפתחות העירונית  , בהיבט ההיסטורי אורבני

כללו עצי פרי מעורבים ובהיבט ההיסטורי היוו חלק " גני יפו"הבייארות הראשונות שכונו גם . של העיר יפו 

בלתי נפרד מהתפתחות ענף הפרדסנות ביפו כאשר זן תפוזי השמוטי הפך למרבית הנטיעות בפרדסים ו  

. ואחד מסמליה המרכזיים של העיר עד היום

מקומית דרכה  אנו למדים על חיי היומיום  , טיפולוגיית בתי באר הינה טיפולוגיה ייחודית, בהיבט האדריכלי

והם מהווים עוד אבן דרך בהתפתחות טכנולוגיית הבנייה בארץ  . בימיה הראשונים של יפו מחוץ לחומות 

לשימוש בטכנולוגיית בנייה מתקדמת  , בנייה מסורתית של קמרונות וקשתות, המעבר מבנייה באבן . ישראל

. יותר עם השפעות רבות שהגיעו מעבר לים

.   התקופות ומראה פשוטו כמשמעו היסטורית לתקופת בנייתו2-הייחודיות של בתי הבאר שהן עדות  ל

 .

:  תמונה תחתונה

:30.5.2015מתוך כתבה באתר הארץ , אוסף משפחת אלברט :צילום ,19-המאה ה, קטיף תפוזים בפרדסי יפו

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2647334

:  תמונה עליונה

.  2013, ששון וקציר , מתוך סקר בייארות , 20-של המאה ה20-שנות ה,בייארה לא מזוהה
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לבתי הבאר שנבנו מחוץ קלאסית הינו דוגמא 19-בית הבאר בית בראקאת שנבנה בשלהי המאה הבניין 

בניין שמהווה מראה להתפתחות האיזורית והפריחה הכלכלית שזכתה לו יפו במהלך  , לחומותיה של יפו

.19-ה

ומנגד בעל . פשוט ונקי מקישוט,הבניין הוא בעל קומת קרקע בנויה מאבן כורכר מאופיין בסגנון צנוע 

.קומה שניה בעלת פאר והדר עם פרטים וחומרים איכותיים והשפעות שהגיעו גם מעבר לים

זה נתאר את  הרקע להקמת הבניין בשנים הללו את הסגנונות שפעלו בשדה האדריכלות המקומית  בפרק 

.בבנייןבאותה תקופה ובאו לידי ביטוי 

מתבססת על שארכיטקטורה ורניקולרית , מסורתי-בתי באר הינם טיפוסים של הבית הערבי העממי

, הארכיטקטורה העממית נוטה להתבסס על טיפוסים ארכיטקטונים קבועים. דפוסי התנהגות מוסכמים

מצב שבו תפקידו של המתכנן כלומר הבנאי מצטמצם  . התבנית הבסיסית חוזרת אפוא שוב ושוב

בבית בראקאת ניתן  . התאמת התבנית לתנאי האתר ולאמצעיו של בעל הבית-למשימה מרכזית אחת

להבחין באותו תבנית טיפוסית שחוזרת בבתי באר רבים בסביבת פרדסי יפו ואף ניתן למצוא פרטי בניין  

(2009, פוקס). רבים הזהים לחלוטין לאלה שמופיעים בבתי יפו טיפוסיים לתקופה

הוא תוצאה של תהליך , בשיא תפקודה, או בית האחוזה, בית הפרדס, המצב הסופי של הבייארה

בפרדס ומכיון  המים היא האתר הראשון שנחפר ונבנה באר .שראשיתו בבארהתפתחותי -אדריכלי

.ולצידה בריכת אגירה גדולהמדגם אנטיליה שהפרדס דרש כמות מים גדולה יחסית היתה זו באר 

.בבייארה שלנו הבאר היתה בראשיתה עם מערכת אנטיליה ובהמשך החליפו למשאבה עם מנוע

' ר אבי ששון הוא מחלק את טיפוסי בתי הבאר למס"בסקר על הבייארות בתל אביב יפו שכתב ד

קומתית  -בייארה מכונסת חד, בייארה פרוזה , בייארה מבודדת:טיפוסים שונים שחוזרים על עצמם 

האדריכל אמנון בר אור אף  (.  2013, 126' עמ, ששון וקציר" )הארמון"-קומתית-ובייארה מכונסת דו

בתי הבאר הארמונות הנעלמים "–שנים בנושא בתי הבאר של יפו ' קרא כך לתערוכה שנערכה לפני מס

".של יפו

.  הארמון, את בית בראקאת ניתן על פי חלוקה זו להגדיר כבייארה מכונסת דו קומתית 

בניין אחד שהוא הכלאה של שתי תקופות שונות וכפי שכבר הזכרנו בפרק הקודם הינו מראה  

.  להתפתחות בשלבים של המתחם ולהתפתחות האדריכלית הן ברמה הטכנולוגית והן בחומרי הבנייה

סגנון הבנייה  

שלא היה מצוי  , הקמרון. ישראל נבע ללא ספק ממיעוט העץ-זה של ארץבחלק אימוץ בנייה בקמרונות 

בעקבות הכחדת, הביניים-התקבל בה קרוב לוודאי בימי, ישראל בחללי מגורים בעת העתיקה-בארץ

ישראל שיטת בנייה מקומית ייחודית שחסכה  -המחסור בעץ לבנייה הוא שהוליד בארץ. הטבעיהיער 

היה השענת התמיכות הראשיות של עיקרה  .centringאפילו בעץ לתבניות לתמיכת הקמרון בעת הקמתו 

לצורך זה היה הכרח לבנות תחילה את ארבעת קירות החדר ולסיימם בגמלונים  . התבנית על קירות החדר

שתמך בתבנית ( או מוטות)מכן הושען שלד התבנית ישירות על הגמלונים ועל מוט ניצב לאחר . מעוגלים

המגרעות ששימשו להשענת קורות התבנית בראש הקירות נותרו כעדות על צורת הבנייה  . במרכז החלל

על שלד העץ של התבנית הונח מילוי של זרדים וענפים ועליהם . שכן לרוב לא נהגו למלאן עם תום הבנייה

אבני הקמרון  . שכבה של שיחי סירה ועפר מהודק כדי ליצור את העקמומיות הרצויה של פני הקמרון

התבניות . כך שחוזקו נקבע למעשה על ידי הטיט העבה שהדביק את האבנים זו לזו, סותתו באופן גס

(2009, קתדרה, פוקס).פורקו רק לאחר שהטיט התייצב במשך שבוע עד שלושה שבועות

.  היה קמרון הצלב-שהיה שכיח בערים כמו גם בכפרים של הרי יהודה -טיפוס הקמרון הנפוץ ביותר 

והמוכר למשל ', מנופח'אלא קמרון מן הטיפוס המכונה , בדרך כלל לא היה זה קמרון צלב פשוט

(2009, שם)מהארכיטקטורה של התקופה הרומנסקית בגרמניה ובצפון איטליה

. קמרונות צלב בכל אחד מהם 2חללים בעלי 3קומת הקרקע של בית בראקאת בנויה בדיוק כך עם 

. בקצה הקמרון אף ישנה עדות לטבעת ברזל ששמשה לתליית גוף תאורה להארת החלל

הקשתיהשער 

, כי רמת הפאר והדיוק העיצובי בשערים מעידים על מידת האנרגיה שרצו בעלי הבייארה, ניתן לקבוע

לא היה סממן חיצוני אחר , לפני הוספת הקומה השנייה למגורים, שכן, להשקיע בהאדרת הבייארה שלהם

שער היה מורכב  . השער עצמו היה הדרך של העוברים ושבים לקבל מושג על פנים הבייארה. לבייארה

הכנפיים היו נעוצות לקורת עץ עילית בתוך . המוזזות על צירי ברזל שמחוברים לעמודים, מכנפי עץ

קורה זו. פותות

. השער היה נסגר בבריח ברזל וגם במנעול. אם היה כזה, שימשה גם לתמיכת החלק הבנוי מעל השער

בבית באר שלנו לא נותרו דלתות העץ המקוריות של השער . ידיות ברזל היו בכדי להחזיק בכנפי השער

אבל ניתן בהחלט להניח כי היו דלתות דומות לפרטים שכן נשתמרו בבתי באר בסביבה הסמוכה לרחוב 

(.  2013, 120' עמ, ששון וקציר )עזה וכפי שניתן לראות בצילומים היסטורים מהתקופה 
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פרטי בניין רבים נוספים ניתן למצוא בקומה השניה שחוזרים על עצמם בארמונות של יפו בכלל והם 

.החלונות והדלתות, המעקות : כגון , לתקופהפרטים דומים טיפוסיים 

, חברתייות,בצורתו של הבית הערבי ותמורות כלכליות חל שינוי משמעותי 19-החל בסוף המאה ה

חדירת המהפכה התעשייתית מארצות המערב  . בפרטותרבותיות החלו בארץ ישראל בכלל ויפו 

.מאני בלחץ האימפריות מאירופה חוללו תמורות בכל התחומים'והרפורמות שהנהיג השלטון העות

אולם תפנית בולטת  , עשרה-כבר במהלך המחצית הראשונה של המאה התשעהורגש ראשית השינוי 

הכלליים הביאו  השינויים . במחצית השניה של המאה וניתן היה לחוש ברוח חדשה בארץ ישראלניכרה 

. בתרבות המגורים בארץחשובות גם בין השאר לתמורות 

ובלילות ננעלו שערי  , עד אמצע המאה היו תושבי הערים מכונסים בתוך גרעין צפוף של בתים עתיקים

וגידול האוכלוסייה והשיפור במצב הביטחון הביאו  , בשנות השישים והשבעים חלה תפנית. חומות הערים

.להתפשטותן של חלק מן הערים אל מחוץ לגרעין העתיק

אחת מתוצאותיו הייתה ייבוא של חומרי בניין  . עם המערב התבטא עד מהרה בעיצוב הביתהמפגש 

משהתחילו אניות קיטור  . חומרים שקודם לכן לא היו מצויים בארץ, שיוצרו בשיטות תעשייתיות, חדשים

מאסיה )אפשר היה לייבא מוצרים כגון עץ מנוסר , לקראת אמצע המאה, סדירהנמלים באופן לפקוד את 

מאז נקלטו מוצרים אלה בהדרגה  (. גרמניה ובריטניה)ולוחות זכוכית ( ממרסיי)רעפי חרס , (הקטנה

הזכוכית אפשרה לבנות חללים מוארים ובו בזמן מוגנים באופן שלא היה ידוע  . בבתיהם של בעלי אמצעים

. והעץ והרעפים המיובאים שחררו את הבנייה מן התלות בחומרים ובשיטות מקומיים, בבנייה המסורתית

לחומרים . התעשייה המקומית של אבובי חרס לבניית כיפות נדחקה בוודאי מפני המוצרים המיובאים

הם אפשרו בניית גגות משופרים מבחינת האטימות למים מאלה שנבנו  : החדשים היו כמה יתרונות

(  מ"ס30בדרך כלל )הגג הקל העשוי רעפים אפשר גם לבנות קירות דקים ביחס ; בטכניקות המסורתיות

והפתחים הקשותים האופייניים לקירות מסיוויים  ; במקום הקירות העבים האופייניים לבנייה המסורתית

החללים הפנימיים שהפכו לקובייתיים בעקבות השינויים בבנייה יצרו אפקט . לא היו נחוצים עוד

, פוקס )המסורתית ארכיטקטוני שונה לחלוטין מזה של הצורות הפלסטיות והמעוגלות של הבנייה 

2009.)

הקומה נבנתה . 19בקומה השניה בבית בראקאת אנחנו עדים לאותן תמורות של המחצית השניה למאה ה

טיפוס חלונות בעבודת מסגרות . בטכנולוגיה של קירות אבן עם גג מעץ ורעפי חרס מיובאים ממרסיי 

. וחללים מרובעים נקיים מנישות ומקווים מעוקלים . וויטראזים 

בית החלל המרכזי

אימוץ נהגים ואביזרים  , זכוכית ורעפים : שימוש במוצרי בניין חדשים כגון, הראוותנות הבורגנית 

.כפי שאנו רואים אצלנו, באו לידי ביטוי מובהק בעיצובו של טיפוס בית החלל המרכזי-מערביים

במרכז החזית ישנו פתח המורכב משלושה  . שיפועים4-5בית עשוי מבלוק מלבני עטוי גג רעפים גבוה בן 

שכן הפתח המשולש מציין את קצהו ( . הקומה השניה)שדות קשתיים ומשקף את סידור קומת המגורים 

.של האולם המרכזי החוצה את קומת המגורים מחזית לחזית ומשני צידי האולם סדורים החדרים

. מאפיין בסיסי ביותר של טיפוס בית החלל המרכזי

מקום הכניסה היה בדרך כלל בירכתי האולם או באחת החזיתות הצדדיות מה שמחייב להתקין מסדרון  

.  המוביל אל האולם כפי שיש אצלנו

בישול וכביסה כחלק אינטגרלי של , לא נכללו חדרים לרחצה( לערך1900לפני )בבתים העתיקים יותר 

.  קומת המגורים ועל כן יכלו התכניות להיות פשוטות וסימטריות

הוספתם של חדרים לצרכים אלה נעשתה על ידי בניית אגף שירות צמוד לגוש המגורים ובאופן זהה נעשה 

. מזרחי של המסדרון-ניתן להבחין באגף המאוחר מצדו הצפוני. גם בבית בראקאת 

הכניסות לחדרים היו מתוך האולם ולעיתים לחדרים היו חלונות עם זיגוג שפנו לאגף עצמו כפי שמופיע  

.אצלנו

האור חדר לאולם המרכזי דרך החלונות העילייים והגבהת האולם שהתחייבה מכך העניקה לו מימדים 

. מונומנטליים במיוחד

והוא המרכיב הבולט , הפתח משולש הקשתות הוא אחד מסימני ההיכר הקבועים של בית החלל המרכזי

בצורתו האופיינית היה מורכב משלוש קשתות מחודדות שנשענו על שני עמודים . בעיצוב החזית הראשית

.עגולים

ובייחוד הפנלים  , משטחי הזכוכית. בשלושת השדות של הפתח נהגו להתקין מסגרות עץ בשביל זיגוג

ולעתים , היו מחולקים בפסי עץ דקים לפי דגמים גאומטריים שהיו לפעמים מורכבים למדי, הקבועים

בטכניקה אחרת של עיטור הותקנה מאחורי משטח הזכוכית שבכת עץ  . שולבה בהם גם זכוכית צבעונית

.  העץ חזרו על עצמם מספר דגמים בסיסיים נפוציםבשבכות . דקה עם דגמים צמחוניים עשירים במיוחד

.  כפי שמופיע אצלנו . ויקטוריאניים-אוריינטלייםדגמים 

סיפון  . והוא הופרד מחדרי הבית באמצעות סיפון קל שנתלה על מסבכי הגג, חלל הגג לא נוצל מעולם

המפוארים הוא היה ובבתים התקרה היה עשוי קרשי עץ או הותקן מציפוי גבס על שלד של סרגלי עץ 

ציורים אלה התאפיינו בסגנון נאיווי והיו עשויים  . מקושט בדגמים גאומטריים שונים מעץ או בציורים

,  מאניים'סמלים עות, מוסלמייםמוטיבים דתיים , פרות ומאכלים, לכלול דגמים גאומטריים ופרחוניים

. ישראל והאימפריה ואף דמויות אדם-תמונות נוף של ערי ארץ
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הערכה היסטורית ואדריכלית1.5
אנלוגיה לתקופה ולסגנון הבנייה  1.5.2

הערכה היסטורית  . 1.5

ואדריכלית

בשולי התקרה ולפעמים גם . צבוע ומעוטרבמרכז התקרות היה לפעמים מדליון מצועצע במיוחד 

לשפת המשטחים השונים הוצמדו לעתים סרגלי עץ  . בשולי הגג מבחוץ נמשך לעתים אפריז מעוגל

והדבר רומז כי הסרגלים , גם כאן חזר על עצמו מספר מוגבל של דגמים. משוננים בדגמים שונים

אפשר להבחין בקרניזים שחוזרים  ( אולי בביירות)יוצרו באופן תעשייתי בבית מלאכה באזורנו 

.במסדרון בבית בראקאת ובחלק מהחדרים

מאנית חלו תמורות שונות בתכנון בתים ובעיצובם אף על פי שתכנית החלל  'אחרי התקופה העות

הנהגת השימוש בצינורות למים זורמים  . אפילו בבתי דירות, המרכזי המשיכה להיות הדגם הנפוץ

השימוש בקורות ברזל  . ולניקוז אפשרה לשלב חדרי שירות ובתי כסא באופן אינטגרלי בתכנית

שככל הנראה לאחר התקופה  , כך גם בבית בראקאת . נפוץואחר כך בבטון מזוין נעשה 

בטכנולוגיית בנייה מתקדמת יותר עם תקרת רלסים . אגף שירות,העותמאנית נוסף אגף נוסף 

(.2009, שם)מברזל ובטון 

העתקת  . נעשתה כדי לשכן את בעלי הבייארות העירוניים בבייארות שלהם, הקומה השנייהבניית 

היתה קשורה בתהליך התפתחות המרחב האורבאני של העיר , המגורים של בעלי הבייארה אליה

לזהותו באופן  שניתן , זהבשלב . עשרה-שהתרחש בעיקר במחצית השנייה של המאה התשע, יפו

נבנתה תוספת של קומה שנייה לבייארות  , אך קשה לתארכו במדוייק, ברור מבחינה אדריכלית

כך שבקומה זו גרו דיירים  -מעידים ללא כל ספק על, החלוקה המרחבית ואופי החללים. רבות

היו  , חלל מרכזיהחדרים בה ערוכים היו כבית , שבדרך כלל, בקומה זו. קרי הבעלים, אחרים

הכולל אולם מרכזי  , בית החלל המרכזימבנה . חללים גדולים בהשוואה לאלו שבקומת הקרקע

זו ניתן למצוא  בקומה . נשיםאיפשר הפרדה לאגף גברים ולאגף , אליו נפתחים משני צידיו חדרים

חלונות מסוגננים וריצופי בטון מצויירים  , כגון עמודים מעוטרים, גם פריטים אדריכליים מסוגננים

בנויים מחומרים ושיטות תעשייתיים יותר מהבנייה , פרטים אלה. שאינם מופיעים בקומת הקרקע

הם הציורים  , אחד המרכיבים המובהקים שניתן לראות בקומה השנייה בלבד. המסורתית באבן

מתוארכים  , לפי מחקרים שערך שי פרקש. ועיטורי הסטנסיל שעיטרו את הקירות והתקרות

נעשתה בשיטת בנייה  , הקומה השנייהתוספת . עשרה ואילך-עיטורים אלה למן סוף המאה התשע

לאחר שהוכנסו לשימוש בקירוי נעשה שימוש בריילסים מברזל : יותר מודרנית מבקומה התחתונה

.1982-סלילתה של מסילת הרכבת מיפו לירושלים ב

. חזית לרחוב עזה: משמאל. החלל המרכזי מבט למרפסת: תמונה מימין. 2015אוקטובר  : הדס ממן תאריך : צילום אישי

במספר צורות  , נקבעו חלונות גדולים; מ"ס40בעובי של עד , הקירות נבנו מאבן או בלוקים מסיליקט

בסמוך למרפסת  ; פתחי אוורור עגולים; מלבנים מאורכים או כאלו עם קשת מחודדת בראשם: טיפוסיות

אל הקומה השנייה עלו בגרם מדרגות . הכוללים דלת ושני חלונות סימטריים לצידיה, שלושה פתחים

.ראו חזית צפונית מערבית בבית בראקאת. חיצוני

את המרפסת ושלושת  , החלונות המלבנייםניתן ללראות את החזית הדרומית מערבית , עזהלרחוב בחזית 

.בתוכניות הבית, עובי הקירות השונה בקומה הראשונה ובשנייהואת , הפתחים אליה

אותו חלל מרכזי ממנו יש  -האולם המרכזי שהמשותף להן הוא , היו דירות פאר, ברוב התוספות בבייארות

ידי עמודים -על, בחלק מהמקרים, ומחולקפנה למרפסת , הסימטריכלל המבנה לחדרים  ובדרך יציאות 

,  מחוץ לחומות העיר העתיקה19-שהופיע החל מסוף המאה ה, השפעות הסגנון. משנהוקשתות לחללי 

.ועותמניותהיו איטלקיות 
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הערכה היסטורית ואדריכלית1.5
שלבי בנייה מפורטים1.5.3

שלבי בנייה  . 1.5

'שלב א

1830~

באר ובריכת  , בניין בן קומה אחת 

מבנה ריבועי עם תקרת  , אגירה

קמרונות צלב

'שלב ב

1830-1850~

הרחבת קומת הקרקע עם תקרת מיני  

קמרונות חבית בנייה באבן כורכר

'שלב ג

1870~

נבנתה קומה ראשונה למגורים מעל קומת  

.הקרקע עם גג רעפי חרס

'שלב ד

1900-1949~

נבנה אגף נוסף בקומה הראשונה  

המקרה חלק מהבריכה בקרקע  

תקרת הקירוי מיני קמרונות עם  

בטון שטוח

'השלב 

2016מצב קיים שנת 

תוספות מאוחרות בחצר 

וגלריה בקומת הקרקע

מגוריםיחידות 5-הבניין מחולק ל

מפלס קרקע

מפלס גלריה בקרקע

גלריה+ מפלס קומה ראשונה

12345

גג שטוח

גג שטוח גג שטוח
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הליוואן

חדר

חדרתפילה

מבואה

שירות

שירות

חדרחדר

עמוד

13

הערכה היסטורית ואדריכלית1.5
סכמת שימושים היסטורים1.5.3

סכמת שימושים. 1.5

מפלס קרקע

מפלס קומה ראשונה

פרדס

מחסנים

מגורי בהמות

מחסנים

חצר פנימית

באר

חדר
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הערכה היסטורית ואדריכלית1.5
(  כולל ציורי קיר) רשימה ומיפוי אלמנטים מקוריים לשמירה 1.5.4

הערכה היסטורית  . 1.5

ואדריכלית

תיאורפרט'  מס

חלון טיפוסי קומה ראשונה1-ח1

( 2' מס)חלון בקיר הפרדה בין חלל מרכזי 2-ח2
6' לחלל מס

חלון עגול עילי  3-ח3

חלונות קשתיים עיליים  4-ח4

(במטבח וחדר אמבטיה)חלון טיפוסי 5-ח5

כניסהדלת1-ד6

1בקומהלחדריםכניסהפניםדלתות2-ד7

6דלת יציאה למרפסת בחלל א2-ד8

בצד המזרחי6' כניסה לחדר מס-דלת פנים 3-ד9

בין עמודי -6דלת כניסה למבואה חדר 4-ד10
השיש

עמודי שיש1-פ11

מדרגת בטון זיזית2-פ12

ריצופיםתכניתראה-ריצוףפרטי3-פ13

עליוןגגקרניז-רוחארגזפרט4-פ14

1במסדרוןתקרהקרניז5-פ15

הבריכהמעלעמודיםפרט6-פ16

מרסיי-חרסרעפייפרט7-פ17

מקומהגלריהלמפלסעלייהעץמדרגותגרם8-פ18
ראשונה

1-חטיפוסיבחלוןמעוטריםסורגים1-מ19

במרפסתמסגרותמעקה2-מ20

'קונסכולל)1בקומהזיזיתבמרפסתגגון3-מ21
(בהיקףומעוטרגליאבץהפחוגגוןמסגרות

מדרגותמהלךמעקה4-מ22

גיאומטרייםפיתוחיםעםבמסגרותסורגים5-מ23
הכניסהובמסדרוןראשיתכניסהדלתמעל

פיתוחיםעםמסגרותבעבודתשער6-מ24
חיצונימדרגותלגרםבכניסהגיאומטריים

'קומה אקומת קרקע
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17 :תיעוד היסטורי. 2.1
תקופה וסגנון הבניה

תיעוד היסטורי. 2
תקופת וסגנון הבנייה. 2.1

רקע היסטורי  
היציאה מהחומות  של יפו  

. ובתוכה מבצר קטן, מגדלים וחפיר, יפו הייתה עדיין עיר קטנה מוקפת חומה19-באמצע של המאה ה

בעקבות לחץ האוכלוסייה המקומית  . הבניה בצמוד לחומה נאסרה כל עוד נשמר תוארה של יפו כעיר מבצר

אך עקב  , לפתוח שער נוסף בחומה המזרחית60-והגברת ההשפעה האירופאית הוחלט בסוף שנות ה

באמצע שנות השבעים בוטל מעמדה  . השיפור שחל במצב הביטחוני של העיר הפך השער עד מהרה למיותר

בתוך שנים אחדות התפוררו או פורקו גם רוב החומות ממזרח ודרום  . של יפו כעיר מבצר והחומה פורקה

, אמנם מצפון נותר עוד חלק מהבסטיון-גם מצד הים התמוטטו חלקים מהחומה . והחפיר סביב העיר מולא

.מזרחי נותרו שרידים בלבד-אך תותחיו יצאו מכלל שימוש ומן הבסטיון הדרום

כחלק מתהליך התפתחות וגדילת   ,עיר שהיתה בצורה לאורך אלפי שנים ,נהרסו חומות יפו1879בשנת 

בעקבות שגשוג ענף הפרדסנות והפיכתה של יפו למרכז גידול ההדרים   ,גדילה זו נגרמה בין היתר .העיר

.ישראל ונמל הייצוא היחיד לפרי זה-בארץ

ואז גם החלו נסיונות עצמאיים וזרים  יהודיםחלקם  ,תושבים5000-היו ביפו כ19-באמצע המאה ה

.להתיישבויות מחוץ לחומה

בתוואי החפיר והחומה ולאורך   ,התרכזה בתחילה ברצף עם העיר העתיקה ,הבנייה מחוץ לחומות יפו

אחר כך נבנו   .חאנים ומחסנים ,לאורך דרכים אלו נבנו חנויות .עזה ושכם,הדרכים הראשיות לירושלים

.גורמים מפריעים להתפתחות זו היו בתי קברות ושטחי ביצה .פרברים גם מצפון ומדרום לעיר העתיקה

 .היתה תופעה רחבה19-החל מהמאה ה  ,ישראל-התפתחות פרדסים מסביב לערים מוקפות חומה בארץ

הכוללים  ,ותאר גנים מרהיבי עיניים ליד העיר ,האסלקוויסט ,חוקר טבע שבדיביקר בארץ1751בשנת 

.בעיקר תאנים ורימונים וכן הדרים

ישראל ענפי חקלאות שונים שדרשו היצמדות לקרקע במשך -התפתחו בארץ ,מאנית'במהלך התקופה העות

ראשיתה של ההיצמדות   .מבחינת הפלח הערבי ומאוחר יותר גם מבחינת האיכר העברי ,העונות החקלאיות

ובהמשך בניית מבני משק ומגורים לבעלים ,לקרקע היתה בחפירת בארות להשקיית השדות והמטעים

 ,כן יגבר הצורך בהקמת בייארות ,מעתה ואילך ככל ששטחי הפרדס יתרחבו ויתרחקו מן העיר.ולפועלים 

.לא רק כמקור לאספקת מים אלא גם כמקום המגורים והמשמר של הבעלים והפועלים

גינות יפו

המלחמות וחוסר הביטחון הכללי פגמו בשגשוגן לאורך  , השקט-אך אי. הגינות ביפו לא היו תופעה חדשה

פרחו וכך גם יוזמות רבות אחרות של  " בייארות"ה, הגנים  , שהביאה שלום ובטחון, בתקופה הנדונה. זמן

תאנים  , בננות, רימונים, לימונים, מטעי יפו הכילו עצי תפוזים. תושבי יפו ושל המתיישבים החדשים בעיר

גלגל   ,ידי חפירת בארות ושימוש באנטיליה-אפשרו שאיבה פשוטה על ,יחסית ,מי התהום הגבוהים. ודקלים

.לרוב נחפרו ליד הבאר בריכות ומערכות תעלות להשקיה .ידי בהמה-המופעל על ,לשאיבת מים

"(סכנאת)"השכונות המצריות 

צפונית משערי . רובם עסקו בחקלאות. מיושב מצרים, מזרח לחומה נמצא רובע של חושות נמוכות-מדרום

ידי מתיישבים ממצרים בגנים של יפו וכן צפונית ודרומית  -בתים רבים נבנו על. העיר נמצא כפר של קופטים

רוב הבניינים  . ירושלים ושכם, מ מן העיר העתיקה ובסמוך לדרכים הראשיות לעזה"ק2ברדיוס של עד , לה

תהליך התיישבות זה של מצרים לאורך מישור  . נבנו מתערובת של עפר וחומר מלכד ומעטים נבנו מכורכר

הסתפחות לכפרים קיימים והקמת סכנאת ליד ערים היה תהליך מתמשך במהלך  , שכלל הקמת כפרים, החוף

.19-המאה ה

התפתחות הפרברים

שכן הן היוו את הגרעין הראשוני להתפתחות  , ניתן לראות בסכנאת חוליה שקשרה בין הגנים לפרברים

.נכללו אף הסכנאת הרחוקות יותר בתחום העירוני של יפו, עם גידולה של יפו, במשך הזמן. פרברים

מ"ס40בעובי של עד , הקירות נבנו מאבן או בלוקים מסיליקט
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תקופת וסגנון הבנייה. 2.1

הבניה ויוזמיה

בתחומי העיר העתיקה נשמרה . לא ניכר שינוי מהותי ביפו מבחינת אופי הבניה19-באמצע המאה ה

אולם ניצני השינוי באופי הבניה נתגלו בהמשך בבנייה החדשה הציבורית  , צורתם המסורתית של המבנים

.של העדות הנוצריות בתוך החומה ומחוצה לה וגם התפתחות בניה חדשה פרטית למגורים

סגנון הבניה באזורים שהתפתחו בסמוך לתוואי החומה והחפיר ובצמוד לדרכים הראשיות הצביע על 

באזורים אלו היתה בניה  . צפיפות הבניה היה נמוכה בהרבה מזו שבתוך העיר העתיקה. שגשוג ועושר

בדירות המגורים בלט ריבוי  . משולבת של מסחר ומלאכה בקומות הנמוכות ומגורים בקומות העליונות

בתים . רוב הדירות היו בעלות מרפסת חיצונית שהשקיפה לרחוב. הפתחים המקושתים בקשתות מחודדות

ידי עשירי יפו אף בתוך הגינות שהקיפו את -בסגנון ובמימדים דומים ששימשו למגורים בלבד נבנו על

. את הביטוי להתחלת החדירה של טכנולוגיות בניה וחומרי בניה חדשיםבבניינים אלו ניתן לראות. העיר

בזכוכית  , אולם לצורכי קירוי רב השימוש בעץ, אבן הכורכר המסורתית נותרה כחומר בניה בסיסי

.וברעפים

http://www.bateibeer.com/yafo.html: מתוך אתר  

.בתי הבאר הארמונות הנעלמים של  יפו 

הפרדסנות  ענף 

לענף יצוא מתפתח והולך   )"שמוטי"ובמיוחד גידול זן ה(הפך גידול פרי ההדרים19-באמצע המאה ה

והתפתחות   'יפואי'הביקוש לתפוז ה .מרכז ההדרים הארצישראלי היה ביפו .בכלכלתה של ארץ ישראל

תרמו להרחבתם של שטחי ,ועם פתיחת תעלת סואץ 19-הסחר הימי והספנות החל מאמצע המאה ה

 ,ההתיישבות המערבית והיהודית שעודדה את גידולי ההדרים.לצורכי ייצוא  ,ההדרים בסביבתה של יפו

 .השפיעה גם על תופעה הבייארות בקרב הערבים

אולם גם לא מעט בתחום האדריכלי ובהיקפה  ,השפעות אלה יבואו לידי ביטוי בתחום הטכנולוגי בעיקר

 ,ורווחה כלכלית יחסית ,תחושת הביטחון ,ההתפתחות הטכנולוגית בתחום ההידרולוגי .של התופעה

שלב זה   .הביאו רבים מתושבי העיר להקים להם בייארות בלב הפרדסים ולהעתיק לשם את מגוריהם

תהליך זה הוא למעשה אחד מן הזרזים   .יילך ויתעצם במאה העשרים19-יתפתח בעיקר בשלהי המאה ה

מהווה ציון דרך  ,1879שהחלה בשנת  ,הריסת חומת יפו .של תהליך היציאה מן החומות והתרחבות העיר

.ישראל-המהווה מרכז לגידול ההדרים בארץ ,להתפתחותה של יפו החדשה

מ"ס40בעובי של עד , הקירות נבנו מאבן או בלוקים מסיליקט

"  הבייארה"–טיפולוגיית מתחם בתי הבאר 

אם נבנו שתי בייארות   .כלל המתחמים היו מבודדים-בדרך.המתחם הבנוי היה בשולי החלקה וסמוך לדרך 

הבארות והבריכות מוקמו בנקודות הגבוהות   .קירות המבנים שלהם לא כללו קירות משותפים ,סמוכות

שאר עבודת הבנייה   .את הבארות חפרו קבוצות המתמחות בעבודה זו .בחלקות לשיפור הזרמת המים

קישוטיות  .  ללא הקפדה יתרה על רמת דיוק ואחידות ,נעשתה בצורה עממית פונקציונלית ומסורתית

.במרבית הבייארות19-שנוספו משלהי המאה ה  ,והחצנה אנו מוצאים בקומות המגורים העליונות

כללו עצי פרי מעורבים וזן  תפוזי השמוטי הפך למרבית הנטיעות  , "גני יפו"שכונו גם ,הבייארות הראשונות

 .בפרדסים

מיקום הבאר והבריכה בחלקה

 ,זאת כדי לאפשר זרימת מים אל החלקות ,הבאר והבריכה ממוקמים בדרך כלל בחלק הגבוה של החלקה

.השפיעה על מבנה הבייארה ומיקום המתקנים בתוך החלקה ,אם כן ,הטופוגרפיה .בכוח הגרוויטציה בלבד

 ,נראה .כי במרבית החלקות בייארות גם צמודות לדרכים ,נראה ,בהתבוננות במיקומי הבייארות בחלקות

בשל הצורך להגיע למקום גבוה יותר   ,לעיתים ,עשו זאת ,כי בייארות אליהן נפרצה דרך גישה פרטית

(.  88' עמ, 2013, ששון ) מאשר על אם הדרך ,בחלקה

 .שלימים התגלגל גם כמונח אדריכלי ,הוא המונח ,ונתן לו חיים ,שהקנה לפרדס את שמו ,ואכן מקור המים

 .כולל בתוכו את הפרדס על כל המתקנים הבנויים והצמחיים שבו ,המונח הזה אם כן

המבנים כוללים בראש  .ושטח המתחם הבנוי גם הוא אינו אחיד  ,דונם 12-60גדלי החלקה נעו בין

שממנה חולקו   ,בסמיכות לבאר נבנתה בריכת אגירה .ומתקן המספק אנרגיה לשאיבה ,ובראשונה באר

וכל  ,מבנה מגורים ,מבני משק שונים ,מבנים נוספים במקבץ הם מבני מחסנים .המים לשטח הבייארה כולה

(85' עמ,2013, שם. )אליה יש כניסה משער ראשי ,בדרך כלל תחומים בחומה ,אלו

 ,פיר הבאר החפור בעומק האדמה ומדופן בשורות אבנים מעובדות :הבאר כללה מספר מרכיבים עיקריים

המהווה משענת למערכת האנטיליה הכבדה  ואגן עילי לקליטת המים בגג   ,מבנה מקומר מעל הבאר

.המבנה

http://www.bateibeer.com/yafo.html
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תיעוד היסטורי. 2
תקופת וסגנון הבנייה. 2.1

עיליאגן 

ממנו הוטו באמות מים אל בריכת  ,מיכלי האנטיליה הועלו לגג המבנה ונשפכו לאגן עילי רחב ורדוד

על כך מעידים  ,מ“ס-20נראה כי בתקופת השימוש באנטיליה היה אגן הגג רחב יותר ובעומק כ .האגירה

הועברו המים באמות מים צרות  ,עם המעבר למנועים ,בשלבים מאוחרים יותר .שרידי טיח באתרים רבים

בדרך כלל על גבי קמרון נוסף   ,המים הוזרמו מגג הבאר .שנבנו על גבי האגן הרחב ,מ“ס-20ברוחב כ ,יותר

(89' עמ,2013,שם ).עד הגיעם אל הבריכה

אגירהבריכת 

הגובה  ,הבריכות היו רבועות .בכל שיטת שאיבה שהיתה ,לבאר המים ,מרכיב זה היה קרוב או צמוד

בדרך כלל  ,הקירות ההיקפיים היו מדורגים .מטר 1.5-3היה בין  ,המירבי של קירות הבריכה בחלקה הפנימי

מטר  1.5מה שיצר קירות עבים מאוד בבסיס הבריכה  ,מטר-1הראשונה בגובה כ  ,בשלוש מדרגות רחבות

קירות הבריכה החיצוניים נבנו   .דבר זה יצר התנגדות ללחץ הגבוה של המים בקרקעית הבריכה .רוחב

בפנים הבריכה וכן   .מילוי הקיר נעשה מאבני דבש וחומר מליטה .שורות של אבני כורכר מלבניות מסותתות

מה   ,העשיר בשברי חרסים ,טוייחו הקירות בטיח הידראולי מסורתי ,בתעלות המובילות אליה וממנה

המים יצאו דרך צינור   .המטוייח גם הוא ,אל הבריכה הגיעו המים ממרזב עילי .שהעניק לו את גונו הוורוד

מבריכות אלו הועברו באמות מים לרחבי  .חרס או ברזל אל בריכות ויסות בדופן החיצוני של הבריכה

דבר שאיפשר הגעה   ,בניצב או בצמוד לקיר הבריכה ,ברבות מן הבריכות נבנה גרם מדרגות חיצוני .הפרדס

בפינות הפנימיות בבריכה  .גרם מדרגות באחת מפינות הבריכה הוביל לקרקעיתה .ורחצה במי הבריכה

באתרים  .נפח בריכת האגירה תלוי היה בטכנולוגית השאיבה ובהספקה .מוצאים עיבוי עגול המחזק אותן

 ,השלב הראשון קשור בשיטת השאיבה באנטיליה .רבים ניתן להבחין בשני שלבים בבריכת האגירה

מנת להגדיל את נפח המים -הוגבהו קירות בריכת האגירה על ,ומשהוחלפה השיטה והספק השאיבה גדל

 .(95עמוד , 2013, שם )בה

הבארפיר 

קוטר  .ומעליה מבנה הנושא את מערכת השאיבה ,הבאר כללה גליל חפור ומדופן היורד לעומק הקרקע

 .את הבאר חפרו תוך כדי דיפונה בחגורות אבני כורכר מלבניות מסותתות .מטר 6-2הפיר החפור נע בין 

עד להגעה לשכבת האקוויפר בה נבעו   ,בכל שלב נחפר עוד מטר לעומק תוך כדי בניית הקיר ההיקפי

בנקודת המפגש עם המים הותקן שלד עץ לתמיכת חגורות לצורך  .מטר-12-4בדרך כלל בעומק כ  ,המים

והותקן בעת   ,הוא עשוי מתכת ,באתרים בהם שרד סולם .הותקן סולם ,ירידה לעומק הבאר וטיפול בה

או שירידה לצורך ניקוי הבאר  ,ייתכן כי במקור היה סולם עץ .התקנת המנוע ולצורך טיפול בחלקו התחתון

(  87'  עמ, 2013, שם )נעשתה על שרשרת האנטלים 

מבנה הבאר

 ,ברוב הבארות .קירוי המבנה היה בקמרון חבית .נבנה מבנה אבן בן קומה אחת ,מעל לבאר ובהיקפה

הצמודים למבנה הבאר ונבנו איתו כבסיס לצורך הובלת המים לבריכת האגירה   ,נמצאו קמרון נוסף או שניים

בגג מבנה הבאר ניתן לזהות את הפתחים הרבועים לשרשרת   .כך גם במקרה הנל,ולצורך מחסה לבהמות

 .שני פתחים ,האנטיליה

הבהמות סובבו גלגלי   .נעשתה מאז ימי קדם ,ידי כח בהמות-בעיקר על ,שאיבת מי בארות בצורה מכאנית

הוכנס לשפה  “אנטיליה”המונח  .באר אנטיליה-באמצעות מערכת מיכלים ,שגרמו להעלאת מים מהבאר ,עץ

" . הרמת מים"בהן משמעותה  ,העברית בהשפעת השפה והטכנולוגיה היוונית

 .שהועלו מלאי מים מן הבאר ,(כדונים(שרשרת אין סופית של אנטלים ,"סרט נע"האנטיליה היתה מעין

המסובב  ,יצולהבהמה סובבה  .המים נשפכו לאגן מים הנמצא בגג מבנה הבאר ומשם זרמו לבריכת האגירה

שיני הגלגל האופקי הניעו גלגל אנכי וציר עץ שנשא   .עמוד עץ עליו הונח גלגל אופקי עם שיני עץ בהיקפו

מערכות האנטיליה היו   .שהיו מחוברים לחבלים מסיבי דקל,מחרסמערכת אנטלים - "סרט נע"עליו

שרשרת אנטיליה הצריכה שני פתחים ריבועיים בגג מבנה  .וגלגליהן דמו לצירים שניתן לסובבם ,פשוטות

19-לקראת סוף המאה ה  .מהאחד עולים האנטלים המלאים מים ומהשני יורדים המיכלים הריקים ,הבאר

חוזק ועוצב הגלגל האנכי ובמקום אנטלים קטנים מחרס שהיו בשימוש החל  -חוזקו מערכות השאיבה

 .מאנית  הותקנו תיבות עץ שתכולתן גדולה מתכולת האנטלים‘ועד שלהי התקופה העותמהתקופה הרומית 

סרט נע"באו מוטות ברזל המחוברים זה לזה ומהווים ,במקום שני חבלים להחזקת האנטלים

יכלה לשאוב   ,מערכת כזופי שניים מהמערכת הפרימיטיבית יותר  ,כך גדל נפח השאיבה לשעה .גמיש

 .מטר 10מעומק 
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תיעוד היסטורי. 2
תקופת וסגנון הבנייה. 2.1

מבני משק ומחסנים

משגדלו הצרכים נבנו חדרים נוספים אם  .בראשית בניית המתחם ,כחלל נוסף ,אלו נבנו בקרבת הבאר

 .במבנה המשק ואם במבנה נוסף

נבנו באבן כורכר מקומית  ,כמו כל שאר המרכיבים במכלול ,בעלי קומה אחת ,מבני המגורים הראשונים

תהפוכנה לבתי   ,לעבר המרחב החקלאי ,אולם ככל שהעיר תלך ותתפתח החוצה .ובסגנון צנוע יחסית

הבנייה הצנועה הוחלפה   .אז ישנה מרכיב זה את אופיו האדריכלי מן הקצה אל הקצה .מגורים בפני עצמם

המבנה הפשוט הוחלף במבנה  ;באלמנטים וסגנונות שנלקחו מן הבנייה העירונית ,בבנייה ראותנית ומוחצנת

בית המגורים יגדל   ;מורכב בסגנון בית הליוואן

יופיעו ציורי קיר  ;מדרגות ועיטורים שונים ,מעקות ,יעשה שימוש באלמנטים יצוקים כגון ;ויצמח לגובה

(106עמוד ,שם . )באגפים שונים בבית

החומה

כולם נכללו במכלול  ,המשק והמגורים ,מערכת המים ,המשקיים והחברתיים ,כל המרכיבים שהזכרנו לעייל

הראשון הוא   ,לחומה זו שני תפקידים עיקריים .כלל-אחד גדול שהוקף חומה בנויה אבן ולה שער אחד בדרך

התפקיד   ;ולאחר מכן ליושבי הבית ,לציוד ולבהמות,הקניית תחושה הביטחון קודם כל ביחס לפן המשקי

השני של החומה מושפע ממנהגי התרבות של יושבי הבית השומרים על הסתגרות מנטאלית וצניעות  

עובי הקיר כ .עם חומר מליטה בניהן ,החומה נבנתה מאבני כורכר מסותתות או מעובדות בגסות .חברתית

מ וגובהו“ס-40

נובעים   ,שינויים בגובה קיר החומה או בצורתה .ואינו כולל קופינג ,ראש החומה אחיד בגובהו .מטרים 2-כ

(115עמוד , שם ) .מקטעי חומה המהווים חלק ממבנה הפונה לכיוון הבייארה פנימה

השער בחומה

השערים היו עשויים כנפי   .מטר-4מטרים ובגובה המגיע ל-2בחומת הבייארה נבנה שער ראשי ברוחב כ

 .דבר שעזר בהגנה על המקום ,בהן היה פשפש למעבר אדם אחד ,עץ

בנוי שני עמודים  השער .מ לערך“ס 80/80בגודל ,השערים הראשיים נתבססו על שני עמודי אבן עבים

בין שני העמודים נמתחה קורת עץ או אבן   .שבחלקם העליון אלמנט אבן מטוייח פירמידלי בצורתו ,רחבים

. ומתחתיה שער

בייארת מכונסת דו קומתית  

,  עת עלה מעמדה של יפו כעיר והתרחבו שטחי הפרדסים, עשרה-מן המחצית השנייה של המאה התשע

השפיע התהליך אף על

כך צמח דגם נוסף של בייארה שהשינוי המובהק מן הדגם הקודם בו הוא  . המראה הפיזי של הבייארה

תוספת זו. בתוספת הקומה השנייה

מצביעה לא רק על הפרדה בין מפלסי החיים של הבהמות והפלחים אלא גם על ניצול אתרים אלה כבתי  

ותחילת תהליך הפרבור, קיץ וקיט

.  של העיר יפו

ארמון

כלל הקומה התחתונה  -כשבדרך, ויתווספו פונקציות יהיו מבנים אלה בני שתי קומות, לכשיתרחבו המבנים

והקומה העליונה היא קומת , מחסנים או מגורי אריסים, אורווה, בארהכוללת לעיתים , היא קומת המשק

במצב הבעלות על הקרקע  השינוי .להשכרהחדריםאו , הבית ולעיתים אף של הפועלים-המגורים של בעל

ולחיזוק מעמדם, הביא ליצירת פערים גדולים באוכלוסייה, עשרה-במחצית השנייה של המאה התשע

כאריסים  , שהיו לעיתים הבעלים המקוריים, שהשתלטו על שטחים נרחבים והחזיקו בפועלים" של "אפנדים

,  ישראל בכלל ויפו בפרט-גם ההשפעה המערבית על האדריכלות של ארץזוהתעצמה בתקופה . על אדמתם

-הליוואןזו נבנו בעיר מבנים מורכבים מדגם בית בתקופה .יפושאת ביטוייה ניתן לראות באופי העירוני של 

השפעתו של תהליך זה פרצה. על שטח גדול יחסיתהמשתרעים 1-0,קומות בני , בית החלל המרכזי

יש להדגיש כי הארמונות הם בקנה מידה . החוצה אל המרחב הכפרי של יפו והדיה ניכרים עד היום בשטח

ואחריםולא עולים בקנה אחד עם ארמונות ארופאיים , בסביבתםהמפוארים ביותר המבנים , מקומי

(  125עמוד , 2013, שם )
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תיעוד היסטורי. 2

:תיעוד היסטורי. 2.2
מפות היסטוריות

מפות היסטוריות. 2.3

2013, הבייארות בתל אביב –ר אבי ששון "ד: מקור1830,  קוטין'מפת ז

קוטין ניתן לראות לראשונה את הבייארה מסומנת על המפה'במפת ז

דרך עזה העכשווית,( 2013,סימון כפי שמופיע במקור ששון 45' אתר מס) 
מסומנת ולאורכה רואים סימון של פרדסים ובתי באר בודדים כנראה עדיין בני

בלבד  1קומה 

1803,  מפת פינק
–ר אבי ששון "ד: מקור

,  הבייארות בתל אביב 
2013

במפה עוד לא מופיעה דרך עזה  
כפי שמכירים אותה היום ולא  
מופיעה גם בייארת בראקאת  

המיקום העתידי מסומן  )
אין הרבה בנייה  ( בעיגול אדום

מחוץ לחומות יפו אבל ניתן  
לראות סימון של פרדסים 

מחוץ לחומות

מקורהמפהתאריךמפהמס

2013, ששון11803

2013, ששון21830

מפת סנדל עיריית תל אביב31878-1879

עיריית תל אביב41918

עיריית תל אביב51927

עיריית תל אביב61938-1936

עיריית תל אביב71945

עיריית תל אביבgisמערכת ה82015
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תיעוד היסטורי. 2

:תיעוד היסטורי. 2.2
מפות היסטוריות

מפות היסטוריות. 2.3

אביב-עיריית תל: מקור1879-78,מפת סנדל 

מקורהמפהתאריךמפהמס

2013, ששון11803

2013, ששון21830

מפת סנדל עיריית תל אביב31878-1879

עיריית תל אביב41918

עיריית תל אביב51927

עיריית תל אביב61938-1936

עיריית תל אביב71945

עיריית תל אביבgisמערכת ה82015

יפו בעיקרה בנויה בתוך החומות אך ישנם בתי באר רבים בסביבתה ולאורך הדרכים המרכזיות  ,במפת סנדל אנחנו כבר רואים באופן ברור את כל שטחי הפרדסים מסביב ליפו 
. אחד מהם נותר עד היום. בתי באר נוספים ' ניתן לראות מלבד בית הבאר שלנו מס, בנקודה בה ממוקם בית הבאר שלנו . שמובילות ליפו

תקריב
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תיעוד היסטורי. 2

:תיעוד היסטורי. 2.2
מפות היסטוריות

מפות היסטוריות. 2.3

,Environs of jaffa1917אביב-עיריית תל: מקור

מקורהמפהתאריךמפהמס

2013, ששון11803

2013, ששון21830

מפת סנדל עיריית תל אביב31878-1879

עיריית תל אביב41918/1917

עיריית תל אביב51927

עיריית תל אביב61938-1936

עיריית תל אביב71945

עיריית תל אביבgisמערכת ה82015

,Environs of jaffa1918אביב-עיריית תל: מקור
מי ומנשייה נבנו מחוץ לחומות מדרום  'כלכלי יצר מצב של פריחה ושכונות כמו עג–המצב הביטחוני . התפתחות מאסיבית של שכונות מחוץ לחומות יפו-אנחנו רואים את שלב המעבר1918-1917במפות משנים 

באותה תקופה טיפוס בתי הבאר התפתח גם כן ובתי באר רבים ששמשו רק לצרכי הפרדס בשעות היום שודרגו או הוסבו . הן ישנן1918השכונות הללו עוד לא מופיעות ואילו במפה 1917במפת .ומצפון בהתאמה
. אנחנו לא יודעים בשלב זה אם כבר נוספה הקומה הנוספת או שבית הבאר הינו עדיין בן קומה אחת בלבד. בחלקם לטובת מגורים
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24

תיעוד היסטורי. 2

:תיעוד היסטורי2.3
מפות היסטוריות

מפות היסטוריות. 2.3

Jaffa ,1925אביב-עיריית תל: מקור

קיימת חלוקה עקרונית לחלקות, במפה מסומן מבנה בית הבאר והפרדסים שמסביב

מקורהמפהתאריךמפהמס

2013, ששון11803

2013, ששון21830

מפת סנדל עיריית תל אביב31878-1879

עיריית תל אביב41918/1917

עיריית תל אביב51927

עיריית תל אביב61938-1936

עיריית תל אביב71945

עיריית תל אביבgisמערכת ה82015
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תיעוד היסטורי. 2

:תיעוד היסטורי. 2.3
מפות היסטוריות

מפות היסטוריות. 2.3

Jaffa-tel aviv ,1938אביב-עיריית תל: מקור

מקורהמפהתאריךמפהמס

2013, ששון11803

2013, ששון21830

מפת סנדל עיריית תל אביב31878-1879

עיריית תל אביב41918/1917

עיריית תל אביב51927

עיריית תל אביב61938-1936

עיריית תל אביב71945

עיריית תל אביבgisמערכת ה82015

קיימת חלוקה עקרונית לחלקות, במפה מסומן מבנה בית הבאר והפרדסים שמסביב



אדריכליםאודו :תיעוד

א"ת10הירשנברג

035230955: טל

שם הפרק בייארת בראקאת  
55רחוב עזה ,בית באר 

תל אביב-יפו

תאריך

10-2015
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,jaffa1944אביב-עיריית תל: מקור

ניתן לראות מערכת כבישים ודרכים וכן חלוקה  , במפה המקום מסומן כאזור פרדסים מבונה בחלקו
לחלקות  

עמוד

26

תיעוד היסטורי. 2

:תיעוד היסטורי. 2.3
מפות היסטוריות

מפות היסטוריות. 2.3

מיקום משוער

jaffa- Town planning area ,1945אביב-עיריית תל: מקור

ניתן לראות מערכת כבישים ודרכים וכן , היושב על גבול השיפוט המוניציפלי של העיר, האזור הוא אזור פרדסים מבונה בחלקו
חלוקה לחלקות  

מקורהמפהתאריךמפהמס

2013, ששון11803

2013, ששון21830

מפת סנדל עיריית תל אביב31878-1879

עיריית תל אביב41918/1917

עיריית תל אביב51927

עיריית תל אביב61938-1936

עיריית תל אביב71945

עיריית תל אביבgisמערכת ה82015



אדריכליםאודו :תיעוד

א"ת10הירשנברג

035230955: טל

שם הפרק בייארת בראקאת  
55רחוב עזה ,בית באר 

תל אביב-יפו

תאריך

10-2015

עמודשם התכנית

27

תיעוד היסטורי. 2

:תיעוד היסטורי. 2.3
מפות היסטוריות

מפות היסטוריות. 2.3

17.1.2016: תאריך כניסה לאתר,מפת גוגל , ( מפת תקריב)אביב -עיריית תל, GISמערכת ה: מקור2016, יפו -מפת תל אביב

אפשר לראות את קו  GISממערכת ה)כאשר אנחנו מתקרבים במפת תקריב .  תוואי הדרך נותר כפי שנסלל לראשונה והמגרשים מאחורי בית הבאר נותרו פתוחים ללא בינוי, המפה הכללית בזום אאוט אנחנו רואים את מיקום בית הבאר כיום
.כולל החצר הפנימית והמבנה הקטן בצידו הצפוני מערבי לאורך רחוב עזה: המתאר של המבנה הקיים

מקורהמפהתאריךמפהמס

2013, ששון11803

2013, ששון21830

מפת סנדל עיריית תל אביב31878-1879

עיריית תל אביב41918/1917

עיריית תל אביב51927

עיריית תל אביב61938-1936

עיריית תל אביב71945

עיריית תל אביבgisמערכת ה82015
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1917: א "תצ

אוסף צילומי אויר של חיל האויר הגרמני-Bavarian state archives “" : מקור

בצילום ניתן . בצילום רואים קו החוף הדרומי של יפו ואת שטחי הפרדסים  הרבים שמסביב לה. צולם על ידי יחידת הצילום של חיל האויר הגרמני , הינו הצילום המוקדם ביותר שיש לנו של האיזור 1917תצלום האויר מ
.   בצילום התקריב אנחנו כבר יכולים ממש לזהות את בית הבאר שלנו . לזהות את דרך עזה ההיסטורית ואף לראות את בית הבאר שנבנו לאורכה לטובת השקיית הפרדסים 

:תיעוד היסטורי. 2.4
תצלומי אוויר  

היסטוריים

תיעוד היסטורי. 2
תצלומי אוויר היסטוריים. 2.4

מקורהמפהתאריך

Bavarian “"אתר 11917 state archives- אוסף צילומי אויר של חיל האויר
הגרמני

Bavarian “"אתר 21918 state archives- אוסף צילומי אויר של חיל האויר
הגרמני

עיריית תל אביב 31949

עיריית תל אביב 41956-1951

עדיין מופיע שארית פרדס אחרון שנותר -עיריית תל אביב51961

רואים את איצטדיון גאון שננהרס –עיריית תל אביב 61994

תצלום מצב עדכני קיים-עיריית תל אביב72015
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מיקום משוער

:תיעוד היסטורי. 2.4
תצלומי אוויר  

היסטוריים

תיעוד היסטורי. 2
תצלומי אוויר היסטוריים. 2.4

1918: א "תצ

אוסף צילומי אויר של חיל האויר הגרמני-Bavarian state archives “" : מקור

עם זאת אפשר להבחין בבנייה  לא רצופה של מבנים בין הפרדסים. איזור של שטחים חקלאיים ודרומית לו רואים את דיונות החול , ניתן לראות כי איזור כולו אינו מבונה

מקורהמפהתאריך

Bavarian “"אתר 11917 state archives-  אוסף צילומי אויר של חיל האויר
הגרמני

Bavarian “"אתר 21918 state archives-  אוסף צילומי אויר של חיל האויר
הגרמני

עיריית תל אביב 31949

עיריית תל אביב 41956-1951

עדיין מופיע שארית פרדס אחרון שנותר -עיריית תל אביב51961

רואים את איצטדיון גאון שננהרס –עיריית תל אביב 61994
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אוסף צילומי אויר של חיל האויר הגרמני-Bavarian state archives “" : מקור

עם זאת אפשר להבחין בבנייה  לא רצופה של מבנים בין הפרדסים. איזור של שטחים חקלאיים ודרומית לו רואים את דיונות החול , ניתן לראות כי איזור כולו אינו מבונה
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1918: א "תצ

אוסף צילומי אויר של חיל האויר הגרמני-Bavarian state archives “" : מקור

איזור של שטחים חקלאיים , ניתן לראות כי איזור כולו אינו מבונה
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עיריית תל אביב :  מקור1949: א "תצ
ניתן להבחין בחומה . שלב שבו גם הקומה הראשונה כבר נבנתה וגם האגף הנוסף בחלק הצפוני מזרחי  של המגרש כבר נבנתה , בית הבאר נראה בבירור  עם גג רעפים. אנחנו רואים שנותר רק חלק קטן מהפרדס שהקיף את בית הבאר שלנו 1949בתצלום אויר משנת 

. בנוסף ניתן לראות את מבנה השירות בן קומה אחת בצדו הצפוני מערבי של הבית לאורך רחוב עזה.ההיקפית של חצר הבית ובפנים החצר את גרם המדרגות 
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אביב-עיריית תל: מקור1961: א "תצ

:תיעוד היסטורי. 2.4
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היסטוריים

תיעוד היסטורי. 2
תצלומי אוויר היסטוריים. 2.4

תאריך
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מקור

Bavarian “"אתר 11917 state archives- אוסף
צילומי אויר של חיל האויר הגרמני

Bavarian “"אתר 21918 state archives- אוסף
צילומי אויר של חיל האויר הגרמני
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עיריית תל אביב 41956-1951
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רואים את איצטדיון גאון  –עיריית תל אביב 61994
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אחרון שנותר 

רואים את איצטדיון גאון  –עיריית תל אביב 61994
שננהרס 

תצלום מצב עדכני קיים-עיריית תל אביב72015

אביב-עיריית תל: מקור1994: א "תצ
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רשימת תוכניות ומסמכים היסטוריים

'  מס
סידורי

האם בוצע  נושא המסמך\תוכן סוג מסמךתאריךעמוד
בפועל

מקור

חסן בראקאת  -השתתפות הבעלים המקורי1951כתבה מעיתון חירות דצמבר 104.12.1951
בפגישה אצל שר הדתות עם נכבדיהעשה 

.המוסלמית

היסטורית-אתר עיתונות יהודית

http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?h

ref=HRT%2F1951%2F12%2F04&id=Ar00216&sk=3BB7E2F0

עיריית תל אביב  פירוט מצב השינויים בדירהדוח ביקור 222.09.58

עיריית תל אביב  הודעה להגשת משפט 326.09.58

עיריית תל אביב  כןחבור לביוב העירוני  הודעה בדבר תוכנית חבור לביוב העירוני  406.04.1960

עיריית תל אביב  כןתשריט וחתכים של חיבור הביוב למגרשתוכנית חבור לביוב העירוני  517.05.1960

עיריית תל אביב  כןמכתב בדבר תשלום על עבודות ביובמכתב בדבר תשלום על עבודות ביוב621.02.1960

עיריית תל אביב  כןמכתב בדבר תשלום על עבודות ביובמכתב בדבר תשלום על עבודות ביוב731.03.1960

עיריית תל אביב  כןתכנית חיבור לביוב העירוני: בקשהתוכנית הסדור הסניטרי  815.04.1960

התחיבות בעל הנכס בפני העירייה לסתימת  כתב התחייבות912.05.1960
בורות

עיריית תל אביב  

עיריית תל אביב  כןהודעה בדבר תשלום אגרות ודמי שרותים  רישיון חיבור לביוב והודעת תשלום1012.05.1960

תיאור המצב המסוכן של המבנה ובקשת עזרה  מכתב בעניין מצבו הרעוע של המבנה1114.01.1980
מהעירייה

עיריית תל אביב  

עיריית תל אביב  סירובתשובת אגף נכסים עריית תל אביב1212.02.1980

עיריית תל אביב  פניה לשיכון עובדיםמכתב בעניין מצבו הרעוע של המבנה1330.04.1980

דרישת העירייה משיכון עובדים לבצע עבודות  דוח מבנים מסוכנים1417.06.1980
למניעת סכנה

עיריית תל אביב  

עיריית תל אביב  תב בעניין העברת הבעלויות על המבנה כמתב בעניין העברת הבעלויות על המבנה כמ1503.07.1980

המלצה לבצע עבודות תיקון למה שמהווה סכנה מזכר בדבר דוח מבנים מסוכנים1622.08.1980
מיידית

עיריית תל אביב  

עיריית תל אביב  קבלה אגף שירותי חירום  חשבונית מס קבלה1723.02.1981

עיריית תל אביב  תוצאות בדיקת המהנדס והמלצותדוח מבנים מסוכנים1817.06.1980

עיריית תל אביב  ד מהנדס"הודעת העירייה לגבי חוודוח מבנים מסוכנים1907.04.2013

עיריית תל אביב  הודעה על ביצוע עבודותצו מבנה מסוכן2005.02.2013

:תיעוד היסטורי. 2.6
מסמכים היסטוריים

תיעוד היסטורי. 2
מסמכים היסטוריים. 2.6
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האם בוצע  נושא המסמך\תוכן סוג מסמךתאריךעמוד
בפועל

מקור

עיריית תל אביב  זכויות לבנית אנטנהזכויות לבנית אנטנהללא תאריך21

עיריית תל אביב  תשריט מבנים מסוכניםתיק מבנים מסוכניםללא תאריך22

עיריית תל אביב  מכתב לשיכון עובדים המאשר כי התיקון הוא חיונימכתב לשיכון עובדים ממהנדס העירללא תאריך23

עיריית תל אביב  'דרישה לפינוי הדיירים בקומה במכתב לאגף לשירותי חירוםללא תאריך24

משרד הפניםהעתק נסח טאבוהעתק נסח טאבו2529.02.2016

:תיעוד היסטורי. 2.6
מסמכים היסטוריים

תיעוד היסטורי. 2
מסמכים היסטוריים. 2.6
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תיעוד היסטורי. 2
מסמכים היסטוריים. 2.6

ידיעה בדבר מפגש ראשי הקהילה הערבית עם שר הדתות ביניהם חסן בראקאת  -4.12.1951
הספריה הלאומית,אוניברסיטת תל אביב , אתר עיתונות יהודית היסטורית , עיתון חירות:  מקור

.עוד ביפו1951אנחנו למדים מכך שחסן בראקאת בהנחה שמדובר באותו אדם התגוררו בשנת 

.ניתן להניח זאת מאחר ובעלי הבית היה אדם אמיד בעל נכנסים רבים ואיש מוכר בעיר
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תיעוד היסטורי. 2
מסמכים היסטוריים. 2.6

:תיעוד היסטורי. 2.6
מסמכים היסטוריים

דוח ביקור                                                                                        - 22.9.58
עיריית תל אביב :  מקור

את המטבח הרסו קיר מעץ ובנו בלוקים ואת ,  ביקרתי במקום וראיתי שאת המחיצה הפנימית של החדר הרסו את העץ שהיה המחיצה ובנו בלוקים"
.  לפי עדות אישתו שסימנה לי  בידיים שלה את השינויים בדירה... הגג החליפו 

- הודעה להגשת משפט                                                 26.9.58
עיריית תל אביב :  מקור

"קיים בניין בן שתי קומות: "תאור הקיים

מעל ' מ1ובגובה ' מ5.96ב באורך -א: בנה קירות מבלוקים' מזרחית לבניין בקומה א: "תיאור מידות המבנה
את הקירות האלה וקירות אחרים קיימים כיסה ' מ2.68ובגובה ' מ2.53ד באורך -ג. 'מ3.20קיר קיים בגובה 

"278ובשטח ובגודל ' מ2.73x1.74ו בגודל -ה-ד-ג

(אסבסט)קירות מבלוקים וגג מעץ ואטרניט : חומרים

מטבח ומחיצה בתוך החדר: תוצאות העבודות
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תוכנית חבור לביוב העירוני-6.4.1960
עיריית תל אביב :  מקור

תוכנית חבור לביוב העירוני-17.5.1960
עיריית תל אביב :  מקור

תיעוד היסטורי. 2
מסמכים היסטוריים. 2.6
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21.2.1960
עיריית תל אביב :  מקור

תיעוד היסטורי. 2
מסמכים היסטוריים. 2.6

31.3.1960
עיריית תל אביב :  מקור
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תיעוד היסטורי. 2
מסמכים היסטוריים. 2.6

תוכנית הסדור הסניטרי                                    -15.4.1960
עיריית תל אביב :  מקור

12.5.1960-
עיריית תל אביב :  מקור
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הודעה בדבר תשלום אגרות ודמי שרותים                                                                                           -12.5.60
עיריית תל אביב :  מקור

תיעוד היסטורי. 2
מסמכים היסטוריים. 2.6
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תיעוד היסטורי. 2
מסמכים היסטוריים. 2.6

בכתב בעניין מצבו הרעוע של המבנה                                                            -14.1.80
עריית תל אביב: מקור

תשובת אגף  נכסים עריית תל אביב                                                                    -12.2.80
עריית תל אביב: מקור
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תיעוד היסטורי. 2
מסמכים היסטוריים. 2.6

בכתב בעניין מצבו הרעוע של המבנה                                                            -30.4.80
עריית תל אביב: מקור

כל עוד הנכס רשום על שם שיכון עובדים באחריותם לדאוג  "...
"לתחזוקת המבנה

דוח מבנים מסוכנים                                                                                                            -17.6.80
גוש  55הבניין ברחוב עזה מספר , י מהנדס העיריה"שנמסר ע10.6.90בבהתאם לדוח מיום  

.  תל אביב שבבעלותך מהווה סכנה למחזיקיםבו ולציבור, 4חלקה 6922

:הנך נדרש תוך שבוע ימים מתאריך הודעה זו לבצע את העבודות המפורטות להלן

שהתמיכות פורקו בזמנו' לתמוך את רצפת רומה ב

לפרק את הקיר הצפוני ולבנותו מחדש ולסתום את הבאר

בכתב בעניין העברת הבעלויות על המבנה                                                           -3.7.1980
עריית תל אביב  : מקור

מכתב מיושב ראש של שיכון עובדים לעיריית תל אביב בדבר העברת בעלויות
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תיעוד היסטורי. 2
מסמכים היסטוריים. 2.6

מזכר בדבר דוח מבנים מסוכנים                                                    -22.8.1980
עריית תל אביב                                                                                           : מקור

אם בינתיים הורע מצבו של הבניין כך ... כדאי לבדוק ... היתי מציע לבצע עבודות תיקון"... 
"שמהווה סכנה מיידית למחזיקים אול לציבור

עריית תל אביב                                                                                                   : קבלה אגף שירותי חירום            מקור-23.2.1981
הריסת חלל מבנה הבאר האחורית וסתימת הבאר הריסת חלקי קירות מזרחיים תמיכת משטח המדרגות תמיכת משטח "... 

–פ עדיויות הדיירים המוגנים "ע. מבנה הבאר נהרס והבאר נסתמה 1981אנחנו למדים מכך שבמאי ..." .המבנה ותמיכת הגג

.מטר לערך4הבאר היתה בקוטר 
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תיעוד היסטורי. 2
מסמכים היסטוריים. 2.6

דוח מבנים מסוכנים                                                                                                            -7.4.2013
תל אביב עיריית : מקור:  מקור

דוח מבנים מסוכנים                                                                   -17.6.80
עריית תל אביב                                                                                                                : מקור

הבניין הנדון ואישר כי הבניין נתון  , בדק מהנדס העיריה15.3.01בבהתאם לדוח מיום  
.  במצב שיש בו סכנה מיידית למחזיקים ולציבור

'  לאחר הפינוי להרוס את קומה ג. לאחר פינוי הדיירים' לסגור את הדירות בקומה ג"
לאחר החלפת מדרגות  ... בכללותה או להרוס את החלק הצמוד לבאר ולשקם את החלק

".הרוסות
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תיעוד היסטורי. 2
מסמכים היסטוריים. 2.6

דוח מבנים מסוכנים                                                                   -17.6.80
עריית תל אביב                                                                                                                : מקור

י רגלי מסקו ופלטות עץ  את תקרת המטבח בדירה העליונה"לתמוך זמנית ע" 

זכויות לבניית אנטנה  -ללא תאריך
עריית תל אביב: מקור
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תיעוד היסטורי. 2
מסמכים היסטוריים. 2.6

מבנים מסוכנים  -ללא תאריך
עריית תל אביב: מקור
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תיעוד היסטורי. 2
מסמכים היסטוריים. 2.6

55עזה ' הבית ברח: הנדון-ללא תאריך
עריית תל אביב                                                                                                                : מקור

תיקון מערכת הביוב  , תקון כסוי הגג, הירני מאשר כי תיקון הטיח חוץ ופנים: בהתאם לחוק הגנת הדייר " 
"... ך הוא חייוני "|בבית הנ' ותיקון המדרגות המובילות אל קומה ב

האגף לשירותי חירום                                                                                                        -ללא תאריך
עריית תל אביב                                                                                                                : מקור

לאחר הפינוי תשקל הריסה ... יוצא בהקדם' צו סגירה על קומה ב. של הבניין הנדון' הנך מתבקר להורוץ פנות את הדיירים בקומה ב" 
.בכללותא או הריסה חלקית שלה' של קומה ב
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תיעוד היסטורי. 2
מסמכים היסטוריים. 2.6

העתק נסח טאבו                                                                                   -29.2.2016
משרד הפנים: מקור

: בעלויות של הבית 

.על פי המסמכים בתיק בניין לערך1960בעליו המקורי של הבית עד ל –חסן בראקאת 1.

~1960–שיכון עובדים 2.

~1980-חברת חלמיש 3.

~2000–עזרה ובצרון 4.
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52 :תיעוד היסטורי. 2.5
צילומים היסטוריים

תיעוד היסטורי. 2
צילומים היסטוריים. 2.5

עיריית תל אביב  : מקור  1949תצלום אויר משנת   
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53 :תיעוד היסטורי. 2.5
צילומים היסטוריים

תיעוד היסטורי. 2
תולדות המשפחה ובעלי הבית  . 2.8

.מיד לאחר מלחמת העצמאות1949בבית בראקאת גרים דיירים שזהו משכנם  משנת 

המורחבת שגרה בקומת הקרקע  ______ משפחת דהן שגרה בקומה הראשונה ומשפחת 

. יחידות נפרדות4ב

על פי עדותו של גרשון דהן שמתגורר עם משפחתו בקומה הראשונה של הבית מאז  

חסן בראקאת שהיה אדם עשיר בעל נכסים ושטחים ' הבית נבנה על ידי השיח, היותו ילד

.  רבים והבעלים של שטחי הפרדס הסמוך

אביו של גרשון והוא עצמו עבדו בקטיף תפוזים בפרדסיו של בראקאת והתפתחו קשרי 

.ידידות בין השניים

בעקבות מלחמת העצמאות עזב בראקאת עם משפחתו את יפו ואפשר לגרשון ומשפחתו 

. להתגורר בבית

בתיק הבניין בגנזך העירייה מופיעות עדויות רבות לבעליו המקורי של הבית ולאורך  

אך ללא . השנים אנחנו רואים מכתבים ומסמכים שממוענים לחסן בראקאת מצד הרשויות

.מענה הפוך מצידו של בראקאת

אליה נשלחו  )לכן לא ניתן לדעת בוודאות אם נותר להתגורר ביפו בכתובתו המקורית 

עם קום המדינה סומנו רחובות רבים ביפו  . )*401' מס4' רחוב מס( : המכתבים

(  מרבית הרחובות בעלי סימול מספרהסתיימה מלאכת הענקת שמות2006במספרים וב

לא שמרו על שמם , השכונות והאתרים ההיסטוריים ביפו, מרבית שמות הרחובות

(30' עמ, ששון.)המקורי וכך גם מרבית כתובות אתרי הבייארות

בניסיון להתחקות אחר חסן בראקאת נתקלנו בידיעה שפורסמה בעיתון דבר בשנת 

'  שמו של השיח. בדבר מפגש של מנהיגי הקהילה הערבית עם שר הדתות דאז 1951

חסן בראקאת הוזכר כנציגה של הקהילה  

. עדות לכך שבאותם השנים עוד התגורר ביפו והיה דמות מפתח בקהילה. הערבית ביפו

ובנוסף בתיק הבניין בארכיון העירייה ישנו מסמך התחיייבות עליו חתום בראקאת 

.  1960מ

,4.121951,ידיעה מתוך עיתון חירות 

: אתר עיתונות יהודית היסטורית 

להשלים  

12.5.1960-

עיריית תל אביב  :  מקור

: בעלויות של הבית 

.על פי המסמכים בתיק בניין לערך1960בעליו המקורי של הבית עד ל –חסן בראקאת 1.

~1960–שיכון עובדים 2.

~1980-חברת חלמיש 3.

~2000–עזרה ובצרון 4.
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.מצב קיים-תיעוד צילומי. 3

..חזית ראשית לכיוון רחוב עזה,  מבט אל חזית דרומית מערבית

תיעוד צילומי. 3
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סביבת המבנה
פנורמהתמונת 

. מבט לכיוון צפון מערב. 1.1

. מבט לכיוון דרום מערב. 1.2

1.2

1.1
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סביבת המבנה
1:1,250מ"קנ

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

.מבט לכיוון מערב. 1.2. באר שבע-מפגש הרחובות עזה, מערב-מבט לכיוון צפון. 1.1

מפגש הרחובות   , מבט לכיוון דרום. 92.1.4' עזה מס: מאחורי החורשה. מערב–מבט לכיוון דרום . 1.3
.  אשדוד-עזה

(  90' בית מס: ממול. )רחוב עזה, מבט לכיוון צפון. 1.5

תיעוד צילומי
סביבה קרובה3.1
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מבט אל חזית ראשית דרומית  
.  שפונה לרחוב עזה,  מערבית

תיעוד צילומי  
חזיתות וגגות3.2

.מבט מרחוב עזה, חזית ראשית דרומית מערבית
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2.1

מבט אל חזית ראשית דרומית  
.  שפונה לרחוב עזה,  מערבית

2.2

תיעוד צילומי  
חזיתות וגגות3.2

..מערב-מבט מכיוון צפון, חזית ראשית דרומית מערבית. 2.1

.מערב-מבט מכיוון צפון, חזית ראשית דרומית מערבית. 2.2
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מבט אל חזית ראשית דרומית  
.  שפונה לרחוב עזה,  מערבית

.קיר אבן כורכר, חזית ראשית דרומית מערבית. 2.1

2.1

חזית ראשית דרומית  . 2.2
-מבט מכיוון צפון, מערבית

. מערב

2.2

.  שער הכניסה לחצר, חזית ראשית דרומית מערבית. 2.4

2.4

מבט מכיוון  , חזית ראשית דרומית מערבית. 2.3
. מערב-צפון

2.5

2.6

תיעוד צילומי  
חזיתות וגגות3.2

, חזית ראשית דרומית מערבית. 2.6
.מרפסת תלויה

.חזית ראשית דרומית מערבית. 2.5

2.3
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.מבט אל חזית דרומית מזרחית

תיעוד צילומי  
חזיתות וגגות3.2

.מבט מכיוון דרום, חזית דרומית  מזרחית
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.מבט אל חזית דרומית מזרחית
.רחוב עזה, מבט מכיוון דרום, חזית ראשית דרומית. 2.1

2.1
.מבט מכיוון דרום, חזית דרומית  מזרחית. 2.2

.חזית דרומית מזרחית. 2.3

2.2 2.3

דלת , חזית דרומית מזרחית. 2.4
.כניסה לקומת הקרקע

2.4

.חזית דרומית מזרחית. 2.5 ,  חזית דרומית מזרחית. 2.6
. .מבט מכיוון מזרח

2.5

2.6

תיעוד צילומי  
חזיתות וגגות3.2

,  חזית דרומית מזרחית. 2.7
.מבט מכיוון מזרח

2.7
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.מבט אל חזית צפונית מזרחית

(.  בעבר היה שטח הפרדסים. )חזית צפונית מזרחית שפונה לשטח ריק

תיעוד צילומי  
חזיתות וגגות3.2



אדריכליםאודו :תיעוד

א"ת10הירשנברג

035230955: טל

שם הפרק בייארת בראקאת  
55רחוב עזה ,בית באר 

תל אביב-יפו

תאריך

10-2015

עמודשם התכנית
64

.מבט אל חזית צפונית מזרחית

2.1

חזית צפונית מזרחית שפונה לשטח ריק  . 2.1
.  ומעליה קירוי של האגף הצפוני של הבית

(.  בעבר היה שטח הפרדסים)

-חזית צפונית. 2.2
בריכה לאגירת  , מזרחית
.  מי באר

2.2

.חזית צפונית מזרחית. 2.4

2.3

.חזית צפונית מזרחית. 2.5

2.4

.  מבט מכיוון צפון, חזית צפונית מזרחית. 2.6

2.5

מאחורי הקיר ישנו מהלך מדרגות  . חזית צפונית מזרחית. 2.7
.  שמוביל לקומה הראשונה

2.6

תיעוד צילומי  
חזיתות וגגות3.2

-חזית צפונית. 2.3
בריכה לאגירת  , מזרחית
.מי באר

2.7
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.מבט אל חזית צפונית מערבית

.דלת הכניסה לקומה הראשונה. חזית צפונית מערבית

תיעוד צילומי  
חזיתות וגגות3.2
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.מבט אל חזית צפונית מערבית

2.1

.  מבט מכיוון צפון, חזית צפונית מערבית. 2.1

2.2

.מבט מקומת הקרקע, חזית צפונית מערבית2.4 חזית צפונית  2.6
קומת  , מערבית
:  בצד ימין. הקרקע

.  תוספת בניה מאוחרת

דלת , חזית צפונית מערבית2.5
.  הכניסה לקומת הקרקע

2.3

2.4

2.5

תיעוד צילומי  
חזיתות וגגות3.2

:  בצד ימין למטה. )מבט מקומת הקרקע. חזית צפונית מערבית. 2.2
(.תוספת בניה מאוחרת

.מבט מקומת הקרקע, חזית צפונית מערבית2.3

2.6
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.חזית הגג, מבט אל חזית חמישית

2.1

. מבט לכיוון דרום מזרח, חזית הגג2.2

2.2

.  מבט לכיוון דרום, דלת יציאה לגג, חזית הגג2.3

.מבט מכיוון דרום מזרח, תא בונקר, חזית הגג. 2.1

2.3

תיעוד צילומי  
חזיתות וגגות3.2
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צילומי תקריב  3.3
חיצוניים

,  מרפסת תלויה. חזית דרומית מערבית3.2
ומעליהם  , דלת וחלונות תריס, מעקה במסגרות
.   חלונות קבועים

קיר  . חזית דרומית מערבית3.1
אבן כורכר ושער הכניסה  

סגור בבלוקים ודלת ), לחצר
(.פלדה

.חלון קבוע. חזית דרומית מערבית3.3

.  חלונות תריס בצד שמאל וחלון סורג בצד ימין3חלונות עגולים עיליים מעל . חזית דרומית מזרחית3.4 בריכה  . חזית צפונית מזרחית3.5
.לאגירת מי באר

קיר אבני  . חזית צפונית מזרחית3.6
סתומה עם לבני  )כורכר וקשת 

מאחורי הקיר ישנו מהלך (. סיליקט
.  מדרגות שמוביל  לקומה הראשונה

3.1

3.2

3.3 3.4

3.5

3.6



אדריכליםאודו :תיעוד

א"ת10הירשנברג

035230955: טל

שם הפרק בייארת בראקאת  
55רחוב עזה ,בית באר 

תל אביב-יפו

תאריך

10-2015

עמודשם התכנית
69 תיעוד צילומי  

צילומי תקריב  3.3
חיצוניים

.תעלת מים בחזית צפונית מזרחית3.3 .מבט תקריב–שרידי  תעלת מים בחזית צפונית מזרחית 3.2 צפוני של  קיר . צפונית מזרחיתחזית 3.1
(.  פתחי כניסה של צנרות–הבריכת אגירה 

3.1

3.2
3.3

2014צילומים מאבי ששון בביקורו באתר **
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שטיחון מרצפות  , מדרגות חיצוניפודסט. חזית צפונית מערבית3.4
.  בטון

תיעוד צילומי  
צילומי תקריב  3.3

חיצוניים

חלונות עץ  , חלונות עגולים עיליים, דלת עץ. חזית צפונית מערבית3.1
.  ומנצלך

.דלת עץ. חזית צפונית מערבית3.2

מדרגות  . חזית צפונית מערבית3.3
.  ומעקהזיזיותבטון 

בריכת אגירה קטנה על הגג לשימוש  , חזית הגג. חזית צפונית מערבית3.5
.מבט מכיוון דרום מזרח,  פרטי של דיירי הבית

3.1

3.2

3.3

3.4

.  חלונות עץ ומנצלך3.1
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71 תיעוד צילומי  

צילומי תקריב  3.4
פנימיים

.קומת הקרקע

ניתן  , מערב-מבט בחלל מרכזי בקומת הקרקע לכיוון צפון4.1
.לראות את הקמרונות המוצלבים 

.מבט על הקמרונות4.2

לולאה ששימשה  , מפגש הקמרון 4.3
.  לתליית תאורה

4.1

4.2

4.3

4.4

2014צילומים מאבי ששון בביקורו באתר **
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צילומי תקריב  3.4
פנימיים

.קומת הקרקע

מבט מתוך  . דלת הכניסה לבית וקמרון מצולב מעל החלל4.1
.  הבית

קיר  : בצד שמאל. דלת הכניסה לבית4.2
.גבס שתוחם חלק מהחלל לחדר

.  תקרה סגורה בגבס, חלל מרכזי4.3.  מבט לחדר תחום בגבס4.4

4.1 4.2

4.3

4.4
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.קומת קרקע

תיעוד צילומי  
צילומי תקריב  3.4

פנימיים

הכניסה לחלל היא דרך דלת ברזל שנמצאת בהמשך קיר אבני הכורכר בחזית . חלל מגורים שנמצא ליד המבנה
.  הראשית
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.  מסדרון הכניסה לבית, קומה ראשונה

תיעוד צילומי  
צילומי תקריב  3.4

פנימיים

חלון עילי קשתי עם סורגים  4.2
.גאומטריםבמסגרות עם פיתוחים 

,  דלת כניסה מעץ לקומה הראשונה4.1
.  מבט מהמסדרון

מבט למסדרון מכיוון הכניסה  4.3
.לקומה

.  חלון עץ4.5קרניז עץ בהיקף התקרה4.7 דלת עץ שמובילה לחלל  4.6
ומעליה חלון אוורור  8'  מס

. בפתיחת קיפ

שטיח מרצפות בטון  4.4
20X20מצוירות 

קרניז עץ בהיקף התקרה4.8

4.1

4.3

4.5

4.6
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שם התכנית

חלונות  , 6' דלת עץ שמובילה לחלל מס4.5

זכוכית חלבית עם טקסטורה וביניהם -עץ

קשתיים  ' ויטראזחלונות : למעלה. עמודי שיש

.  עם עיטורים מסרגלי עץ

עמוד
75

.2' חלל מגורים מס, קומה ראשונה

תיעוד צילומי  
צילומי תקריב  3.4

פנימיים

'  ויטראזחלונות : למעלה. דלת עץ שמובילה למסדרון4.2
.   קשתיים עם עיטורים מסרגלי עץ

.8' דלת עץ בכניסה לחלל מס4.4

4.1,2

4.3

4. 4

4.5,6

4.7

.מבט לכיוון דלת היציאה למסדרון3.4.1' דלת עץ בכניסה לחלל מס4.3

דלתות עץ שמובילות לחללים  4.7

4,5.

4.6
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.2' חלל מגורים מס, קומה ראשונה

תיעוד צילומי  
צילומי תקריב  3.4

פנימיים

4.5

4.3

שטיח של מרצפות בטון  4.4
.בחלל הראשי20x20מצוירות 

.  קרניז עץ מעוטר בהיקף התקרה4.1.  7' דלת עץ בכניסה לחלל מס4.3

תקרת רביץ מצוירת עם גוף תאורה  

.  תלוי מעץ

תקרת רביץ מצוירת וגוף תאורה  4.2

.  תלוי מעץ

מרצפות בטון מצוירות  4.5
20x20לחלל  2' בין חלל מס

.6' מס
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.6' חלל מגורים מס, קומה ראשונה

תיעוד צילומי  
צילומי תקריב  3.4

פנימיים

זכוכית חלבית עם טקסטורה  -חלונות עץ. 2' דלת עץ שמובילה לחלל מס4.1

.  חלונות קשתיים עם עיטורים מסרגלי עץ: למעלה. ועמודי שיש ביניהם

'   ויטראזחלונות עץ ומעליהם חלונות 4.2

.קשתיים עם עיטורים מסרגלי עץ

-דלת עץ ביציאה למרפסת4.3

.זכוכית חלבית עם טקסטורה

.מבט מהכניסה לחדר4.4 ,  קרניז עץ מעוטר בהיקף התקרה, תקרת רביץ מצוירת4.5

קשתיים עם עיטורים '  ויטראזחלונות . וגוף תאורה תלוי מעץ

.מסרגלי עץ

4.1

4.2

4.3

4.4
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.6' חלל מגורים מס, קומה ראשונה

תיעוד צילומי  
צילומי תקריב  3.4

פנימיים

קרניז עץ מעוטר בהיקף , תקרת רביץ4.1
.  התקרה

.במרכז החדר20x20מרצפות בטון מצוירות שטיח של 4.2

20x20מרצפות בטון מצוירות 4.4
.  בהיקף הרצפה

.  גוף תאורה תלוי מעץ4.5 זכוכית חלבית עם  4.6

.טקסטורה בדלתות
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.3' חלל מגורים מס, קומה ראשונה

תיעוד צילומי  
צילומי תקריב  3.4

פנימיים

מבט  . 3' דלת הכניסה לחלל מס4.1

.  2' מכיוון חלל מס

מבט מתוך  , דלת הכניסה לחדר4.2

.  החדר
.מבט מהכניסה לחדר4.3

.  תקרת עץ דקורטיבית בנויה מלוחות עץ צבועים4.4 תקרת עץ דקורטיבית בנויה 4.5

.  מלוחות עץ צבועים

20x20מרצפות בטון מצוירות 4.6

.  בהיקף הרצפה

4.1

4.5
4.3

4.2
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.4' חלל מגורים מס, קומה ראשונה

תיעוד צילומי  
צילומי תקריב  3.4

פנימיים

דלת הכניסה לחדר ומעליה  4.1

.  חלון אוורור בפתיחת קיפ

.מבט מהכניסה לחדר4.2 .תקרה אקוסטית4.3

20x20מרצפות בטון מצוירות 4.4

.  בהיקף הרצפה

.  בהיקף הרצפה20x20מרצפות בטון מצוירות 4.5

4.1

4.3
4.2
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.5' חלל מגורים מס, קומה ראשונה
.מבט מהכניסה לחדר4.1 .  חלונות עץ ומעליהם חלון עגול עילי4.2

'  דלת עץ בכניסה לחלל מס4.3

ומעליה חלון אוורור בפתיחת  , 5

.  קיפ

.  סורגי ברזל מעוטרים במסגרות  בחלונות4.4 בנויה מלוחות עץ  , תקרת עץ דקורטיבית4.5

.  צבועים

מרצפות בטון מצוירות  4.6

20x20בהיקף הרצפה  .

4.1

4.24.3

תיעוד צילומי  
צילומי תקריב  3.4

פנימיים
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.7' חלל מגורים מס, קומה ראשונה

4.1

4.2

4.3

.  חלונות עץ ומעליהם חלון עגול עילי. מבט מהכניסה לחדר4.1

.

.מבט מהכניסה לחדר4.2 דלת עץ בכניסה לחדר ומעליה  4.3

.חלון אוורור בפתיחת קיפ

בנויה  , תקרת עץ דקורטיבית4.4

.  מלוחות עץ צבועים

20x20מרצפות בטון מצוירות 4.5

.  בהיקף הרצפה

תיעוד צילומי  
צילומי תקריב  3.4

פנימיים

4.3
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.8' חלל מגורים מס, קומה ראשונה

.  חלונות עץ ומעליהם חלון עגול עילי. מבט מהכניסה לחדר4.1

.

דלת עץ שמובילה לחלל  : מימין4.2

דלת עץ שמובילה  : משמאל. 2' מס

מעל הדלתות ישנו חלון . למסדרון

.אוורור בפתיחת קיפ

מרצפות בטון שטיח של 4.3

.20x20מצוירות 

מרצפות בטון שטחי של 4.4

.20x20מצוירות 

.20x20מרצפות בטון מצוירות שטיח של 4.5 קרניז עץ מעוטר בהיקף  , תקרת רביץ מצוירת4.6

.התקרה

4.1

4.2

תיעוד צילומי  
צילומי תקריב  3.4

פנימיים
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.מטבח, קומה ראשונה

ריצוף  , מבט מהכניסה למטבח4.1

.  30x30, מאוחרטרצו

.  מבט מהכניסה למטבח4.2

.מבט מהמטבח, נישה4.3 .דלת עץ שמובילה לחלל נוסף4.4 .חלון עץ4.5

תיעוד צילומי  
צילומי תקריב  3.4

פנימיים

.חלון עץ4.6 .תקרה4.7

4.1
4.34.4

4.5
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85 תיעוד צילומי  

צילומי תקריב  3.4
פנימיים

טרצוריצוץ , מבט מהכניסה לחדר4.1חלל אמבטיה, קומה ראשונה

.  אמבטיה מאוחרת, 30x30מאוחר 

.חלון עץ4.2

4.1
4.2
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צמחיה  , חצרות3.5
ופיתוח שטח

4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

. חזית דרומית מערבית4.1 . חזית דרומית מזרחית4.2

..  חזית מזרחית4.3 ..  חזית מזרחית4.4 .  חזית צפונית מזרחית4.5

חצרות סביב המבנה, קומת קרקע
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חצר פנימית, קומת קרקע

.  באר מלאה באדמה4.5

שער הכניסה . חזית דרומית מערבית4.1
(.סגור בבלוקים ודלת פלדה), לחצר

תיעוד צילומי  
צמחיה  , חצרות3.5

ופיתוח שטח

תוספת בניה : מצד ימין. חצר פנימית4.2
.מאוחרת

תוספת בניה : מצד ימין. חצר פנימית4.3
.מאוחרת

.  מעבר מהחצר אל הבאר4.4 תוספת  , כניסה לחלל מגורים בקומת הקרקע4.6

.  בניה מאוחרת

.  מבט על תחתית גרם המדרגות4.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7
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88 תיעוד צילומי  

צמחיה  , חצרות3.5
ופיתוח שטח

מדרגות

שטיחון מרצפות בטון  . מדרגות חיצוניפודסט4.5
20x20מצוירות 

.   סורגי ברזל מעוטרים-מעקה מסגרות4.4 .שער מסגרות בכניסה לחדר המדרגות4.6

זיזיותתחילת מהלך מדרגות בטון 4.3
.  שמובילות לקומה הראשונה

שמובילות  זיזיותמדרגות בטון 4.1
.  לקומה הראשונה

זיזיותמדרגות בטון 4.2

.  שמובילות לקומה הראשונה

4.3

4.5

4.4

4.1
4.2

4.6
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זיזיתמרפסת , קומה ראשונה

סורגי ברזל  -מעקה מרפסת במסגרות4.3
.  מעוקטים

מסגרות וגגון פח אבץ ' כולל קונס, גגון מרפסת4.5
.גלי ומעוטר

20x20מרצפות בטון מצוירות 4.4

מבט , קומה ראשונה, זיזיתמרפסת 4.1
.מרחוב עזה

דלת וחלונות תריס ומעליהם חלונות  , מעקה במסגרות4.2

.קשתיים עם עיטורים מסרגלי עץ' ויטראז

4.1

4.2

4.3

תיעוד צילומי  
צמחיה  , חצרות3.5

ופיתוח שטח
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קטלוג-פרטים. 6.1

פרטים ארכיטקטונים. 6
קטלוג. 6.1
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פרטים ארכיטקטונים. 6
קטלוג. 6.1

קטלוג-פרטים. 6.1
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פרטים ארכיטקטונים. 6
קטלוג. 6.1

קטלוג-פרטים. 6.1
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145 טכנולוגיית בנייה. 7

טכנולוגיות בניה  . 7

כל שלב מייצג תקופה שונה עם סגנון  . שלבים' נבנה במס55בית הבאר ברחוב עזה , כפי שכבר פירטנו בפרקים הקודמים

.  אדריכלי שונה וטכנולוגית בנייה שמאפיינת את התקופה

. כשבית הבאר היה בית בן קומה אחת טכנולוגיית הבנייה היתה בנייה באבן בשלב הראשון 

.קמרונות צלב-בכדי להחזיק את קשתות גג הקמרון( מ"ס80-כ)קירות עבים , קירות מאבן כורכר מקומית

.צרות וארוכות –" אבני סכין", האבנים הם אבני גוויל מסוג כורכר 

טכנולוגיית הבנייה היא בנייה באבן כורכר עם גג  בנוי ממיני  , חללים נוספים בקומת הקרקע2-הרחבת הבית לבשלב השני 

.  מפלדה עליהם נתמכים קשתות קטנות בנויית מאבן כורכר IPקורות : קמרונות

. גג רעפים וחלונות עץ עם תריסי עץ , קירות אבן –קומה ראשונה , בניית קומה נוספת : בשלב השלישי

אבל בגרסה  . לאחר מכן בבניית האגף הנוסף שבחלקו נמצא מעל בריכת המים השתמשו בטכנולוגיית מיני קמרונות גם כן

.שנשענות על קירות אבן ומילואת המיני קמרון היא מבטוןIPקורות -מיני קמרונות שטוחים: מודרנית יותר של השיטה

.IPצרות וארוכות נשענות על קורות " אבני סכין"–טכנולוגיית בנייה מיני קמרונות עם אבני כורכר גוויל :שלב שני 

.טכנולוגיית בנייה קמרונות צלב:שלב ראשון

.קמרונות בקומות הקרקע: סכמת בנייה 
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שאלות פתוחות. 8

שאלות פתוחות. 8

גילוי היסטוריית המשפחה ודיירים במבנה ומציאת תמונות היסטוריות ורקע נוסף על סיבת הקמת בית מגורים נוסף  1.

.למשפחה לבית ששייך בסמוך 

.צילומים היסטוריים של הבית2.

?  סבו של חסן בראקאת הבעלים המקורי של הבית /מי בנה את הבית אביו3.

?בפינה המערבית של בריכת האגירה" התנור"למה שימש 4.

.  ??רק לאחר חשיפת הקרקע וגילוי הבאר יהיה ניתן לדעת בוודאות את מיקומה–מיקום הבאר ידוע על פי עדויות דיירים 5.

?לשם איזה מטרה , עדויות לה רואים בתצאות ובמפות היסטוריות מוכרות ? 20-30-נבנתה התוספת בשנות המדוע 6.

.טכנולוגיית בנייה בה השתמשו לאטימת גג בית הבאר7.

השלמת תיעוד של קומת הקרקע לאחר פינוי הדיירים  8.

.  השלמת שחזור מערכת השקייה  בזמן תחילת עבודות חישוף בשטח9.
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:ביבליוגרפיה

המועצה לשימור  , מגזין אתרים ". רעף מרסיי גיליגולו של פטנט": כתבה, גורדון גיל 
,  2013ספטמבר 3' מס, אתרים

,  89' גיליון מס, כתב עת קתדרה" הבית הערבי בארץ ישראל: "מאמר, פוקס רון
.2009מרץ , 86-53' ט עמ"תשנ90' וגיליון מס126-83' ט עמ"תשנ

,  "הבייארות בתל אביב יפו"סקר תיעוד , ואדריכלית נוף קציר טלר ששון אבי "ד
.  2013, אביב יפו-הוצאת עיריית תל

:ארכיונים

.  גנזך ההנדסה, תיק הבניין בעיריית תל אביב

.  ישראלהמרכז למיפוי 

:  אתרי אינטרנט

אתר עיריית תל אביב

אתר הארכיוון הציוני  

4.12.1951עיתון חירות : אתר העיתונות היהודית היסטורית 

:צילומי אויר היסטוריים–ארכיון בוואריה –אתר הטייסת הגרמנית 

http://www.gda-old.bayern.de/findmittel/ead/index.php?fb=478

שלט בן עשרות שנים שנחשף ביפו מגלה את הסיפור :כתבה –אתר עיתון הארץ 

הנשכח

30.5.2015עופר אדרת :  המקוריים כתבאפה 'של תפוזי ג

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2647334

http://www.bateibeer.com/yafo.html: אתר  

.בתי הבאר הארמונות הנעלמים של  יפו 

-. ספריית הקונגרסאתר 
http://www.loc.gov/pictures/collection/matpc/item/mpc2010001387/PP/

ליוואן: ערך בויקיפדיה -אתר ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7
%90%D7%9F

עדויות מקור

.1949גר בבית משנת  , דייר מוגן–גרשון דהן 

מקורות. 9

מקורות. 9

http://www.gda-old.bayern.de/findmittel/ead/index.php?fb=478
http://www.bateibeer.com/yafo.html
http://www.loc.gov/pictures/collection/matpc/item/mpc2010001387/PP/

