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 בית ישמעילוף
 30מונטיפיורי  93אלנבי 

 1929יהודה מגידוביץ : אדריכל

 התוכנית לשימור מבנים ואתרים בתל אביב 

 (  ב/2650תכנית מתאר )
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 הקדמה 1.1

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

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

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

   .בו הכלולים

   – אביב תל עיריית של השימור באתר מפורטים התיעוד תיק מרכיבי

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

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

 

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

 

 

 ירמי הופמן

 מנהל המחלקה לשימור

 מינהל ההנדסה

 אוריאל הרון

 מנהל התחדשות עירונית

 עזרה וביצרון

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

 2013אוקטובר , פינת הרחובות אלנבי מונטיפיורי
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 מפה עדכנית 1.3

 .יפו-מתוך אתר עיריית תל אביב, 2011מפה משנת  

אחד העם מצפון נחמני  ' אלנבי מדרום רח' ממערב רח, שכונת לב תל אביב
 .קרל נטר' וממזרח רח
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 תצלום אוויר עדכני 1.4

 30.3.2007תצלום אוויר מתאריך 
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 1:1,250מ "קנ –מפת סביבה  1.5
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 כרטיס מבנה 1.6

 בית ישמעילוף: שם המבנה 28,30פינת מונטיפיורי  93אלנבי :כתובת 

 מדרום רחוב אחד העם,מצפון רחוב מונטיפיורי, רחוב אלנבי -ממערב, רחוב יבנה-ממזרח :גבולות

 0004-093 :תיק בניין 23/  6937 :גוש חלקה

 ב2650 :ע"תב הגבלות מחמירות :סטטוס

 :מבנה מסוכן בניין :סיווג

 י.מגידוביץ :אדריכל 1929 :שנת בניה

 אקלקטי :סגנון בניה 39.50/  60 :ציון משוקלל

 שימור :מתחם אדריכלי   :סווג מבנה

 :טיח מגורים :שימוש מקורי

 ר"מ 1137.23 :שטח מגרש

 תולדות מבנה

 תאריך

 השינוי

 אישור פעילות

 שינוי

 במבנה

 המבצעים

 כתובת שם תפקיד

 יפו -תל אביב  י.מגידוביץ אדריכל כן הקמה 01/01/1925

 יפו -תל אביב   אורנשטין יעקב אדריכל כן תוספת 01/01/1937

 

 קריטריונים לשימור

 הערה ציון משקל קריטריון לשימור

   6.0 2.0 עיצוב

   4.0 1.5 חלל פנימי וחיצוני

   4.0 1.0 חומר בניה+קונסטרוקציה

   4.0 1.0 אדריכל

   6.0 2.0 מיקום

     2.0 היסטורי/ערך חברתי

   3.0 0.5 מצב פיזי

 39.50   ציון משוקלל
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 הרחבות
 תיאור מילולי תיאור משנה תיאור כותרת

  
ארקרים  מסורת המזרח

מרפסת שקועה 
 

מרפסות קונסוליות - זיזים מסורת קלאסית 
מעוטרים, מעקה מפורזל 

מעקות בלוסטרדות 
ציר הסימטריה  

כרכוב עליון ותחתון בקומות 
המגורים יוצר חלוקה אופקית 

קומפוזיציה גיאומטרית  
 

קירות מטיוחים בטיח 
חלק 

 

 מעקות מפורזלים 
חלונות ודלתות 

מעוטרים 
 

שילוב של אריחי 
בצלאל מצויירים 

כותרת קרמיקת בצלאל בחזית 

הבלטה והדגשה של 
קומות ואלמנטים ע"י 

קרניזים/כרכובים 

 

 אקלקטי סגנון

תוכנית בניין בתפישה האקלקטית אחר 
יצירת קצב גיאומטרי במישורים 

אופקיים ואנכיים 
תכנון חדרים כסדרה המשכית 

הבלטה של חזית הבניין וסיומות 
המסה 

 
 

כותרת קרמיקת בצלאל בחזית חומר גימור קרמיקה 
 חלונות עץ 
 תריסי עץ 

במישור הקירות 
שקעים דקורטיביים 

 

במישור הקירות 
ארקרים 

חזיתות הארקרים הבולטים ועם 
חלוקה פנימית ע"י פתחים 
המעוצבים בהיררכיה של 

מקושתים בקומה העליונה 
ומלבניים בקומה ראשונה 

במישור הקירות עיטורי 
טיח 

 

במישור הקירות 
קרניזים/כרכובים 

 

אלמנטים טרומיים 
מבטון זיזים 

 

פונקציונאליות 
וחומרים 

חומרי גמר 
ופרטים 

אלמנטים טרומיים 
מבטון מעקות 

במרפסות 

בלוסטרדות 
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 רקע היסטורי ותרבותי 2.1

 תיעוד היסטורי. 2

 

 1930-1917הסגנון האקלקטי 

 

בעקבות מגמה של לאומיות ורצונם של עמים שונים   19-הסגנון האקלקטי נפוץ בעולם במאה ה

סגנון בניה זה התפתח בארץ בתקופת העליה השלישית  . להבליט את לאומיותם וייחודם

הסגנון מבטא ניסיון לחבר  . 20 -כאשר מסת הבניה העיקרית התגבשה בשנות ה, והרביעית

י "כפי שהוגדר ע' סגנון יהודי מקורי'או , בין מזרח למערב ולפתח סגנון ארץ ישראלי יחודי

האדריכל אלכסנדר ברוולד היה הראשון שניסה למזג בין תרבות המערב  . ניק'האדריכל טבצ

את מבנה הטכניון בחיפה ואת בית הספר הראלי עם כיפות   1913למזרח והקים עוד ב 

את בית הספר , את מלון פלטין ברחוב אחד העם, בתל אביב בנה מעט. וקשתות מחודדות

למרות זאת קמו לו בתל  . ר סוסקין ברחוב יבנה"תחכמוני ברחוב לילנבלום ואת האחוזה של ד

שילוב של אלמנטים מזרחיים  . מינור.והבולט שבהם היה י, אביב תלמידים רבים שהלכו בדרכו

ולאחר מכן הומר בבניה אקלקטית עם   20-בבניה אקלקטית היה נפוץ עד אמצע שנות ה

 .סממנים אירופאים חזקים

הווה תקופת מעבר בין ימי הסגנון האקלקטי להופעת הסגנון  , 1928-1932דקו -סגנון האר

הדגשים  . הסגנון מאופיין בעיטור המשלב דגשים גיאומטריים אנכיים ואופקיים. הבינלאומי

ניכרים בעיקר בבליטות טיח ובכרכובים שנצבעו בגוונים עזים ושונים ממשטחי הקירות  

 .  להדגשת האופקיות
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 רקע היסטורי ותרבותי 2.1

 תיעוד היסטורי. 2

 :יהודה מגידוביץ
, בעיר אּומן שבפלך קייב 1886נולד בשנת ' יהודה מגידוביץ

לבנימין , (כיום באוקראינה)מערב אימפריה הרוסית –בדרום
את הכשרתו . התחנך בחדר. עקרת בית, ולרחל, כובען, צבי

(.  1910–1903)המקצועית קיבל בבית הספר לאמנות באודסה 
תקופת לימודיו התארכה בעקבות ההפרעות התכופות  
 .שהתרחשו באותה העת והמהפכות הפוליטיות ברוסיה

עד לעלייתו ארצה עבד מגידוביץ במספר משרדי אדריכלים  
"  רוסלאן"עלה ארצה באוניה  1919בשנת . וקבלנים ברוסיה

.  והתיישב בתל אביב, (שבּה עלו ִעמו עוד מספר אישים ידועים)
תפקיד שבו , נתמנה למהנדס העיר הראשון של תל אביב

וכן היה חבר ועדת בניין ערים , 1923–1920שימש בין השנים 
 .הראשונה בעיר

 .אז לקה בשטף דם במוח, 1954עסק במקצועו עד שנת 
ונקבר בבית העלמין קריית , 1961נפטר בתל אביב בחורף 

 .שאול
  20-התיישב בראשית שנות ה, המהנדס רפאל מגידו, בנו

.  גן וכהן שבע שנים כמהנדס העיר-בנחלה שרכש האב ברמת
החליף  , אז השתלם הבן בארצות הברית, 1940–1939בשנים 

 [1.]האב בתפקיד זה' אותו מגידוביץ
עד , הראשון. סגנונו של מגידוביץ עבר שלושה שלבים עיקריים

שבניגוד  , אלא, תכנן ברוח האקדמיזם 30-תחילת שנות ה
לאחרים שאף ליצור תדמית קוסמופוליטית ואפילו צרפתית  

או ( האריסון, מינור, ברוואלד)והתרחק מכל גינונים מזרחיים 
ולא כל שכן ( יהודה סטמפלר, אלכסנדר לוי)' אר נובו'

את . ניק'מהנסיון ליצור אסכולה לאומית כמו זו של טבצ
סגנונו של מגידוביץ ניתן להבין גם כתוצאה מהאוירה 

עיר נמל קוסמופוליטית של : המיוחדת שאיפיינה את אודסה
ומעל לכל  ' טורקים וכו, ארמנים, יוונים, אוקראינים, רוסים

ציבור שנודע בזכות ; קהיליה יהודית של מאות אלפים
משלהי , השלב השני. פעילותו התרבותית ופתיחותו למערב

ניכרת נטיה לעבר סגנון גיאומטרי , 1933ושנת  20-שנות ה
ולבסוף  , מעין נסיון אישי להתקרב אל הסגנון המודרני: יותר

השלב השלישי והאחרון שכולו מודרני הקשור כנראה גם  
תהליך זה ראוי . כשותף למשרד, רפאל, בנו( 1934)להצטרפות

אלא גם כמה אדריכלים  , מאפיין לא רק את מגידוביץ, לציין
 .אחרים בני תקופתו ביניהם הבולט ביותר יוסף ברלין 
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 רקע היסטורי ותרבותי 2.1

 תיעוד היסטורי. 2

 :מגידוביץ. פרויקטים נבחרים בתכנון י
 .1920, תל אביב 9רחוב יהודה הלוי , בית מזרחי
 .1921, תל אביב 118רחוב אלנבי , מלון גנוסר

 .1922, תל אביב 110רחוב אלנבי , בית הכנסת הגדול
 .1922, חוף תל אביב, קזינו גלי אביב

 .1923, תל אביב 18רחוב נחלת בנימין , בית חולים הדסה
 .1924, תל אביב 16רחוב הרצל , פנסק' פסאז

 .1924, תל אביב 46שדרות רוטשילד , בית לוין השגרירות הרוסית
 .1925, תל אביב 27רחוב נחלת בנימין , מלון נורדאו

 .1925, רחוב מונטיפיורי תל אביב, מלון ישמעילוף
 .1925, תל אביב 65שדרות רוטשילד , בן ציון. בית ש

 .1929, תל אביב 89רחוב אלנבי , בית הכנסת של מושב זקנים
 .1931, תל אביב 82רחוב אלנבי , בית נתנאל
 .1933, תל אביב 39רחוב נחלת בנימין , בית דוויס

 .1934, תל אביב 5רחוב ליליינבלום , מ מיסה"ש י"בית הכנסת ע
 .1935, תל אביב 15רחוב לילינבלום , בית גוימגולד

 .1935, תל אביב 35רחוב אלנבי , בית מגורים
 .1935, תל אביב 51רחוב אלנבי , בית גוטגולד

 .1935, תל אביב, כיכר צינה דיזנגוף, 2רחוב זמנהוף , קולנוע אסתר
 .1936, תל אביב 26רחוב התבור ', בית מגידוביץ

 .1947, רעננה, רחוב אחוזה, בית הכנסת הגדול
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 תשריט תכנית השימור 2.2

 .המבנה ממוקם באזור החייץ של תוכנית ההכרזה
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 1924:  תאריך

 ניתן לראות כי המגרש עדיין ריק וגם בית ישמעאלוף וגם מלון ישמעאלוף עדיין לא בנויים
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 4419:  תאריך

 .קשה להבחין בפרטים במבנה, זה של העיר כבר מבונה בצורה מלאה איזורניתן לראות כי כל 

 בית הכנסת הגדול
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 1949:  תאריך

 .ניתן לראות את בניה החדשה על הגג שהתוספה במהלך השנים

 בית הכנסת הגדול
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 מפות היסטוריות 2.4

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

 ~1935:תאריך

 .ללא קנה מידה: מ"קנ

 

 

 זה היו כרמים לפני באיזור

 אביב-הקמת תל

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה
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 מפות היסטוריות 2.4

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

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 (.6B)אביב יפו המבנה נמצא בשכונת חברה חדשה -עיריית תל: מקור המפה
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 מפות היסטוריות 2.4

עבור  ברוור.י.אר "י ד"המפה הוכנה ע, תל אביב והסביבה הקרובה :שם המפה
 .  דרויאנובשערך " אביב-תל"ספר 

 1934:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 

 ניתן לראות שבזמן זה

 היה כבר מבונה האיזור

 80-100%בצפיפות של 

 .אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה
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 תצלומים היסטורים 2.5

 .נאוה סוסקין מצאצאי ישמעילוף: מקור התמונה

לא ידועה . מונטיפיורי-תצלום של רחוב מונטיפיורי מצומת הרחובות אלנבי
 .ניתן להעריך שצולם כנראה בשנות הארבעים, השנה המדוייקת של תצלום זה

שהוסתר ( מסומן בעיגולים)מתצלום זה ניתן לזהות את מעקה הבקבוקים העליון 
 .בזמן שביצעו שיפוץ במבנה למניעת סכנות 1995ככל הנראה בשנת , לגמרי
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 מסמכים היסטוריים 2.6
 תולדות המבנה

 אירוע תאריך

 קומות  3למבנה בעל  1' רישיון מס 10.1.1928

 .להוספת שני בתי כסא בחצר 315רשיון  8.7.1929

 .לבניית חדר כביסה ובית כסא על הגג 324' רישיון מס 12.7.1929

 .מרפסות ושינויים פנימים בבניין 3להוספת חדר גיהוץ על הגג וזיגוג  30' רישיון מס 27.1.1930

 .ישמעילוף. ב.תעודת גמר ניתנה לא 12.2.1930

 .לשינויים פנימיים בקומה א והוספת בתי כסא לבניין שבחצר 186רשיון מס  12.2.1935

 בתי כסא בחצר וגדר   2לבניין  1348רשיון  25.2.1938

משרדים לחדר   3-מ. כ"חדר אמבטיה וב, לשינוי ממשרד ושני בתי כסא למטבח -113' רישיון מס 22.5.1938
כ לחדר  "שינוי ממשרד ושני ב. הגדלת גזוזטרה והגדלת חדר בקומה ב. כ"אמבטיה וב, מטבח, דירה
 .הגדלת חדר בקומה ג. כ"חדר אמבטיה וב, מטבח, דירה

 .'ג-ו' תוספת גזוזטרא ושינויים בסידור הפנימיים בקומות ב, להגדלת שני חדרים -490' רישיון מס 5.4.1940

 ש"חדרים עם ח 5להוספה בקומה ג  -451' רישיון מס 30.8.1947

 .רשיון לשינויים בקומת קרקע -98' רישיון מס 17.5.1956

 .דרישה לתיקונים במבנה שמהווים סכנה לציבור  5.7.1995

 .חוות דעת מהנדס ובה דרישה לבצע תיקונים במבנה  12.1.2005

 אירועים ותאריכים מרכזיים בהתפתחות המבנה
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 מסמכים היסטוריים 2.6

להלן עותקים של מסמכים משמעותיים מסמכים היסטוריים בתהליך התכנון והבניה של בית 
 .  93ישמעילוף ברחוב אלנבי 

 מסמך  

 'מס
 הערות תוכן המסמך תאריך

 ככל הנראה בוצע להקמת מחסן לחומרי בניין 565' רישיון מס 22.11.1928 01

 תעודה עבור בדיקת תקינות הבטון 6.12.1928 02

 לא בוצע .אופציה לחזית מונטיפיורי  1928 03

 לא בוצע .אופציה לחזית אלנבי  1928 04

 11-קומות בקומה א 3לבניית בית בעל  1' רישיון מס 10.1.1929 05
 19' וג' בקומה ב. חדרים ובתי כבוד בחצר 2, חנויות
 .חדרים

 בוצע

 'ג', תוכנית קומות ב– 1' רישיון מס 10.1.1929 06

 ב-חתך א 1' רישיון מס 10.1.1929 07

 בוצע בתי כסא בחצר 2להוספת  315' רישיון מס 8.7.1929 08

 בוצע לבניית חדר כביסה ובית כסא על הגג 324' רישיון מס 12.7.1929 09

מגידוביץ ובו בקשה מהעיריה  . מכתב מאת האדריכל י 12.12.1929 10
גיהוץ וכן לתת  את  . להסיר את בקשתה להריסת ח

 .תעודת השימוש בבניין בכל מקרה

תזכיר ממחלקת הבניין בעיריה ובו נרשמה החלטה   17.12.1929 11
.  לתת רישיון לאחר שמיעת טענותיו של האדריכל י

 מגידוביץ

 3להוספת חדר גיהוץ על הגג וזיגוג  30' רישיון מס 27.1.1930 12
 .מרפסות ושינויים פנימים בבניין

 בוצע

 ישמעילוף. ב.א-ניתנה ל 4תעודת גמר מספר  12.2.1930 13

והוספת ' לשינויים פנימיים בקומה א 186' רישיון מס 12.2.1935 14
 כ לבניין שבחצר"ב

 בוצע

 (קרקע-)תוכנית קומה א  -186' רישיון מס 12.2.1935 15

 דף מצורף( קרקע-)תוכנית קומה א  -186' רישיון מס 12.2.1935 16

 ג, תוכנית קומה ב -186' רישיון מס 12.2.1935 17

 ב-חתך א -186' רישיון מס 12.2.1935 18

בן ציון וטוטי , ש מלכה"רישום בעלות שטח לבניה ע 14.11.1937 19
 . ישמעילוף
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 מסמכים היסטוריים 2.6
להלן עותקים של מסמכים משמעותיים מסמכים היסטוריים בתהליך התכנון והבניה של הבית 

 . 3ברחוב נצח ישראל 

 מסמך  

 'מס
 הערות תוכן המסמך תאריך

ישמעילוף . מכתב מאת א -1348' רישיון מס 20.7.1937 20
 .שמסביר מדוע הוא רוצה בתי כסא חדשים

בתי כסא בחצר וגדר   2לבניין  -1348' רישיון מס 25.2.1938 21
 .בין בית ישמעילוף למלון ישמעילוף

 בוצע

 (קרקע-)תוכנית קומה א  -1348' רישיון מס 25.2.1938 22

לשינוי ממשרד ושני בתי כסא   -113' רישיון מס 22.5.1938 23
משרדים לחדר   3-מ. כ"חדר אמבטיה וב, למטבח

הגדלת גזוזטרה  . כ"אמבטיה וב, מטבח, דירה
כ  "שינוי ממשרד ושני ב. והגדלת חדר בקומה ב

הגדלת . כ"חדר אמבטיה וב, מטבח, לחדר דירה
 .חדר בקומה ג

 בוצע

 .תוכנית קומה ב -113' רישיון מס 24

 .תוכנית חלקית קומה ב -113' רישיון מס 22.5.1938 25

 .תוכנית חלקית קומה ג -113' רישיון מס 22.5.1938 26

 ב-חתך א -113' רישיון מס 22.5.1938 27

 .חזית לאלנבי -113' רישיון מס 22.5.1938 28

תוספת , להגדלת שני חדרים -490' רישיון מס 5.4.1940 29
-ו' גזוזטרא ושינויים בסידור הפנימיים בקומות ב

 .'ג

 בוצע

 .תוכנית קומה ב -490' רישיון מס 5.4.1940 30

 .תוכנית קומה ג -490' רישיון מס 5.4.1940 31

 ב-חתך א -490' רישיון מס 5.4.1940 32

 חזית למונטיפיורי -490' רישיון מס 5.4.1940 33

חדרים עם  5להוספה בקומה ג  -451' רישיון מס 30.8.1947  34
 ש"ח

 בוצע
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 מסמכים היסטוריים 2.6

 מסמך  

 'מס
 הערות תוכן המסמך תאריך

מחולקת למקטעים )הגשה  -451' רישיון מס 30.8.1947 35
 (שיופיעו בהגדלה בעמודים הבאים

תרשים   -1מקטע  -הגשה -451' רישיון מס 30.8.1947 36
 מגרש

תוכנית חדרי   -2מקטע  -הגשה -451' רישיון מס 30.8.1947 37
 1גג אגף 

א  -חתך א -3מקטע  -הגשה -451' רישיון מס 30.8.1947 38
 1בחדרי הגג שבאגף 

תוכנית חדרי   -4מקטע  -הגשה -451' רישיון מס 30.8.1947 39
 2-3הגג באגפים 

א  -חתך א -5מקטע  -הגשה -451' רישיון מס 30.8.1947 40
 3באגף 

 1חזית צד של אגף  -451' רישיון מס 30.8.1947 41

תזכירי החלטת ועדה לאשר בקשה להשלמת  17.2.1952 42
 451ברישיון הבניה שאושרה 

  2,200קנס  -טופס ובו פרטי תוצאות המשפט 11.8.1952 43
 לירות והריסת הבניה האסורה  

  451מרישיון הודעה לסידור משפט בגין חריגה  4.9.1952 44
 המחודש  

 תמונה -גלנטריית אשר אלבס 1952 45

הודעה לסידור משפט  -גלנטריית אשר אלבס 27.7.1952 46
ודרישה להפסקת השימוש במקום והורדת  

 .  חלונות הראוה

מכתב תלונה מפורט    -גלנטריית אשר אלבס 5.8.1952 47
 .  ר מרגולין"מאת ד

מכתב ערעור מאת אשר    -גלנטריית אשר אלבס 27.7.1952 48
 .  אלבס על החלטת העיריה 

פרוטוקול החלטת הועדה  -גלנטריית אשר אלבס 31.12.1952 49
לאשר את בקשת אשר אלבס ובתנאי שיסיר את  

 .אחד מחלונות הראוה 
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 מסמכים היסטוריים 2.6

 מסמך  

 'מס
 הערות תוכן המסמך תאריך

.  רשיון לשינויים בקומת קרקע -98' רישיון מס 17.5.1956 50
לא פורטו השינויים ולא נמצא חומר נוסף  

 .הקשור ברישיון זה

 לא ידוע

תוכנית הסידור   -הקמת מספרה בקומת קרקע 21.3.1962 51
 .הסניטרי שהתקבלה ואושרה

תוכנית   -הקמת מספרה בקומת קרקע 30.7.1962 52
 .אינסטלציה שאושרה

תוכנית   -הקמת מספרה בקומת קרקע 30.7.1962 53
 .דף ראשון-1מקטע -אינסטלציה שאושרה

תוכנית   -הקמת מספרה בקומת קרקע 30.7.1962 54
 .תוכנית-2אינסטלציה שאושרה מקטע 

סידור מסעדה בחלק מהבנין   -3/67' רישיון מס 16.7.1987 55
בניית ארובה  . ר בקומת קרקע"מ 100בשטח 

עבור המסעדה בכפוף לדרישות עיצוביות של  
 .אדריכל המינהל בנוגע לארובות לבתי אוכל

 בוצע

הגשה מחולקת למקטעים  -3/67' רישיון מס 23.2.1987 56
 .שיופיע בדפים הבאים

 .דף ראשון -1מקטע  -3/67' רישיון מס 23.2.1987 57

 .דף ראשון -2מקטע  -3/67' רישיון מס 23.2.1987 58

מיקום מסתור   -3מקטע  -3/67' רישיון מס 23.2.1987 59
 .האשפה ושביל גישה מרוצף

תכנית וחתכים   -4מקטע  -3/67' רישיון מס 23.2.1987 60
1:100 . 

מ "תוכנית בקנ -5מקטע  -3/67' רישיון מס 23.2.1987 61
1:50. 

חתכים וחזיתות  -6מקטע  -3/67' רישיון מס 23.2.1987 62
 .1:50מ "בקנ

דרישה לתיקונים במבנה שמהווים סכנה לציבור   5.7.1995 63
. 

חוות דעת מהנדס ובה דרישה לבצע תיקונים   12.1.2005 64
 .במבנה 

 סגירת תיק מבנה מסוכן לאחר מילוי הדרישות 20.7.2006 65
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 1' מסמך מס

 22.11.1928:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 להקמת מחסן לחומרי בניין   565' רישיון מס
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 2' מסמך מס

 6/12/1928:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 תעודה עבור בדיקת תקינות הבטון  
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 3' מסמך מס

 1928:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 .לא בוצע, אופציה לחזית אלנבי 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

32 

 4' מסמך מס

 1928:  תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 .לא בוצע, אופציה לחזית מונטיפיורי 
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 5' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 10.1.1929: תאריך

אולם במסמכים אשר נמצאו בתיק  . 1925מתוארכת הקמת המבנה בשנת , בספרו של גלעד דובשני
.   1929אשר מוצג לעיל משנת  1המבנה הרשיון המוקדם ביותר שנמצא למבנה הוא הנו רשיון מספר 

 .שלבית של המבנה-רשיון זה תואם למבנה המקורי כך שלא נראה כי מדובר בבניה דו

לבניית בית   1' רישיון מס
  11-קומות בקומה א 3בעל 

חדרים ובתי   2, חנויות
' וג' בקומה ב. כבוד בחצר

 .חדרים 19
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 6' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 10.1.1929: תאריך

 'ג', תוכנית קומות ב -1' רישיון מס
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 7' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 10.1.1929: תאריך

 ב-חתך  א -1' רישיון מס
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 8' מסמך מס

 8.7.1929: תאריך

 א  "עיריית ת:מקור

 בתי כסא בחצר 2להוספת  315' רישיון מס
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 9' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 12.7.1929: תאריך

 לבניית חדר כביסה ובית כסא על הגג 324' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

38 

 10' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 12.12.1929: תאריך

גיהוץ וכן . מגידוביץ ובו בקשה מהעיריה להסיר את בקשתה להריסת ח. מכתב מאת האדריכל י
 .לתת  את תעודת השימוש בבניין בכל מקרה
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 11' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 17.12.1929: תאריך

תזכיר ממחלקת הבניין בעיריה ובו נרשמה החלטה לתת רישיון לאחר שמיעת טענותיו של 
 מגידוביץ. האדריכל י
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 12' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 27.1.1930: תאריך

 .מרפסות ושינויים פנימים בבניין 3להוספת חדר גיהוץ על הגג וזיגוג  30' רישיון מס
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 13' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 12.2.1930: תאריך

 .  30, 324, 315, 1' ישמעילוף לרישיונות מס. ב.א-ניתנה ל 4תעודת גמר מספר 
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12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

42 

 14' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 12.2.1935: תאריך

  16-' וג' שינוי קומה ב. כ לבניין שבחצר "והוספת ב' לשינויים פנימיים בקומה א 186' רישיון מס
 .חדרי רחצה בכל קומה 2-כ ו"ב 3, משרדים 27-ש ל"מרפסות וח 4חדרים 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

43 

 15' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 12.2.1935: תאריך

 (קרקע-)תוכנית קומה א  -186' רישיון מס

ח
ר

   
'

בי
לנ

א
 

 מונטיפיורי'   רח



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

44 

 16' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 12.2.1935: תאריך

 .דף מצורף( קרקע-)תוכנית קומה א  -186' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

45 

 17' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 12.2.1935: תאריך

 ג, תוכנית קומה ב -186' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

46 

 18' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 12.2.1935: תאריך

 ב-חתך א -186' רישיון מס

A 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

47 

 19' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 14.11.1937: תאריך

 .  (יורשי המנוח אץבץ ישמעילוף)בן ציון וטוטי ישמעילוף, ש מלכה"רישום בעלות שטח לבניה ע

 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

48 

 20' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 20.7.1937:  תאריך

י ירשו לגורם שלישי  "ישמעילוף בעקבות חלוקת ירושה ומכירת מלון ישמעילוף ע. מכתב מאת א
י גדר ומשום כך בקשה נוספת לבניית שני בתי כסא בחצר של "ובו בקשה להפריד בין הבניינים ע

 .בית ישמעילוף



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

49 

 21' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 25.2.1938: תאריך

 .בתי כסא בחצר וגדר בין בית ישמעילוף למלון ישמעילוף 2לבניין  -1348' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

50 

 22' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 25.2.1938: תאריך

 (קרקע-)תוכנית קומה א  -1348' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

51 

 23' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 22.5.1938: תאריך

משרדים לחדר  3-מ. כ"חדר אמבטיה וב, לשינוי ממשרד ושני בתי כסא למטבח -113' רישיון מס
כ לחדר "שינוי ממשרד ושני ב. הגדלת גזוזטרה והגדלת חדר בקומה ב. כ"אמבטיה וב, מטבח, דירה
 .הגדלת חדר בקומה ג. כ"חדר אמבטיה וב, מטבח, דירה



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

52 

 24' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 : תאריך

 .תוכנית קומה ב -113' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

53 

 25' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 22.5.1938: תאריך

 .בוצע בפועל וקיים עד היום, תוכנית חלקית קומה ב -113' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

54 

 26' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 22.5.1938: תאריך

 .בוצע בפועל וקיים עד היום, תוכנית חלקית קומה ג -113' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

55 

 27' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 22.5.1938: תאריך

 ב-חתך א -113' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

56 

 28' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 22.5.1938: תאריך

 (.לאחר סגירה)חזית לאלנבי  -113' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

57 

 29' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 5.4.1940: תאריך

 .'ג-ו' תוספת גזוזטרא ושינויים בסידור הפנימיים בקומות ב, להגדלת שני חדרים -490' רישיון מס

 בפועל לא בוצעה הגדלת שני החדרים  שפונים למונטיפיורי: הערה



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

58 

 30' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 5.4.1940: תאריך

 .תוכנית קומה ב -490' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

59 

 31' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 5.4.1940: תאריך

 .תוכנית קומה ג -490' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

60 

 32' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 5.4.1940: תאריך

 ב-חתך א -490' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

61 

 33' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 5.4.1940: תאריך

 .לא בוצע, חזית למונטיפיורי -490' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

62 

 34' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 30.8.1947: תאריך

 ש"חדרים עם ח 5להוספה בקומה ג  -451' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

63 

 35' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 30.8.1947: תאריך

 (מחולקת למקטעים שיופיעו בהגדלה בעמודים הבאים)הגשה  -451' רישיון מס

1 

2 

3 

4 

5 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

64 

 36' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 30.8.1947: תאריך

 תרשים מגרש -1מקטע  -הגשה -451' רישיון מס

 1אגף 

 3אגף 

 2אגף 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

65 

 37' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 30.8.1947: תאריך

 1תוכנית חדרי גג אגף  -2מקטע  -הגשה -451' רישיון מס

 1אגף 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

66 

 38' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 30.8.1947: תאריך

 1א בחדרי הגג שבאגף -חתך א -3מקטע  -הגשה -451' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

67 

 39' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 30.8.1947: תאריך

 2-3תוכנית חדרי הגג באגפים  -4מקטע  -הגשה -451' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

68 

 40' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 30.8.1947: תאריך

 3א באגף -חתך א -5מקטע  -הגשה -451' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

69 

 41' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 30.8.1947: תאריך

 1חזית צד של אגף  -451' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

70 

 42' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 17.2.52: תאריך

 451ברישיון תזכירי החלטת ועדה לאשר בקשה להשלמת הבניה שאושרה 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

71 

 43' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 11.8.52: תאריך

 לירות והריסת הבניה האסורה   2,200קנס  -טופס ובו פרטי תוצאות המשפט



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

72 

 44' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 4.9.52: תאריך

 המחודש  451מרישיון הודעה לסידור משפט בגין חריגה 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

73 

 45' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 1952: תאריך

   -גלנטריית אשר אלבס

פתח אדם בשם אשר אלבס גלנטריה בכניסה לחדר המדרגות   1952כפי העולה מהמצאים בשנת 
כפי שניתן לראות  , ל וסוכך ללא רישיון"ברחוב אלנבי ואף התקין חלונות ראוה מצידי הכניסה הנ

 .בתלונה לעיריה( שהקליניקה שלו ממוקמת בבניין זה)ר מרגולין "בעקבות זאת פנה ד. בתמונה

כניסה מרחוב אלנבי  
 לחדר המדרגות



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

74 

 46' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 27.7.52: תאריך

   -גלנטריית אשר אלבס

 . הודעה לסידור משפט ודרישה להפסקת השימוש במקום והורדת חלונות הראוה

 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

75 

 47' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 5.8.1952: תאריך

   -גלנטריית אשר אלבס

 .  ר מרגולין"מכתב תלונה מפורט מאת ד

 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

76 

 48' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 30.10.1952: תאריך

   -גלנטריית אשר אלבס

 . מכתב ערעור מאת אשר אלבס על החלטת העיריה 

 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

77 

 49' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 31.12.1952: תאריך

   -גלנטריית אשר אלבס

 .  פרוטוקול החלטת הועדה לאשר את בקשת אשר אלבס ובתנאי שיסיר את אחד מחלונות הראוה 

 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

78 

 50' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 17.5.1956: תאריך

לא פורטו השינויים ולא נמצא חומר נוסף הקשור . רשיון לשינויים בקומת קרקע -98' רישיון מס
 .ברישיון זה



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

79 

 51' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 21.3.1962: תאריך

 .תוכנית הסידור הסניטרי שהתקבלה ואושרה -הקמת מספרה בקומת קרקע



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

80 

 52' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 30.7.1962: תאריך

 .תוכנית אינסטלציה שאושרה -הקמת מספרה בקומת קרקע

1 

2 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

81 

 53' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 30.7.1962: תאריך

 .דף ראשון-1מקטע -תוכנית אינסטלציה שאושרה -הקמת מספרה בקומת קרקע



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

82 

 54' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 30.7.1962: תאריך

 .תוכנית-2תוכנית אינסטלציה שאושרה מקטע  -הקמת מספרה בקומת קרקע



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

83 

 55' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 16.7.1987: תאריך

בניית ארובה עבור . ר בקומת קרקע"מ 100סידור מסעדה בחלק מהבנין בשטח  -3/67' רישיון מס
 .המסעדה בכפוף לדרישות עיצוביות של אדריכל המינהל בנוגע לארובות לבתי אוכל



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

84 

 56' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 23.2.1987: תאריך

 .הגשה מחולקת למקטעים שיופיע בדפים הבאים -3/67' רישיון מס

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

85 

 57' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 23.2.1987: תאריך

 .דף ראשון -1מקטע  -3/67' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

86 

 58' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 23.2.1987: תאריך

 .דף ראשון -2מקטע  -3/67' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

87 

 59' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 23.2.1987: תאריך

 .מיקום מסתור האשפה ושביל גישה מרוצף -3מקטע  -3/67' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

88 

 60' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 23.2.1987: תאריך

 . 1:100תכנית וחתכים   -4מקטע  -3/67' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

89 

 61' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 23.2.1987: תאריך

 .1:50מ "תוכנית בקנ -5מקטע  -3/67' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

90 

 62' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 23.2.1987: תאריך

 .1:50מ "חתכים וחזיתות בקנ -6מקטע  -3/67' רישיון מס



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

91 

 63' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 5.7.1995: תאריך

 .דרישה לתיקונים במבנה שמהווים סכנה לציבור 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 153776633804:פקס 03-6964466' טל

12/2013 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

92 

 64' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 12.1.2005: תאריך

 .חוות דעת מהנדס ובה דרישה לבצע תיקונים במבנה 



 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א  "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים
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 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 30,28מונטיפיורי  93אלנבי 

 תיעוד מקדים     

 עמוד        

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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 65' מסמך מס

 א  "עיריית ת:מקור

 20.7.2006: תאריך

 סגירת תיק מבנה מסוכן לאחר מילוי הדרישות


