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 הקדמה כללית 1.2

 כללי. 1

 

   .מלא תיעוד תיק להכנת בסיס לשמש ואמור הספר בית ממוקם בו באזור "לגויים נס" 4100/ תא  ע"תב  מהכנת כחלק נעשה זה תיעוד סקר

  ניתוח ,צילומי תיעוד ,אביב תל בעריית הקיים הבניין ותיק ישראל באורט ונכסים רכש מינהל מחלקת מארכיון היסטוריים חומרים איסוף וכלל אורט הספר בתי רשת עם פעולה שיתוף על ברובו המתבסס החומר איסוף תהליך
 .בשטח הקיימים ונתונים שינויים על המתבססות והשערות הקיים המצב

 
 .תעשייה במפעלי מקצועית התמחות עם ייחודית חינוכית מערכת של שילוב הינו התעשייתי ס"ביה:יפו א"ת ועיריית ת"התמ משרד ,אורט לרשת המשותף חינוכי ומפעל ספר בית הוא שפירא יד אורט מבנה

 .אבו כביר מדרום לשכונת, חולון על הגבול עם, תל אביב בדרום שכונת נווה עופר -'בשכונת יפו ב 1963ס עבר שינויים מאז תחילתו באורט יפו ועד הגיעו למשכנו הקבוע שנבנה בשנת "מיקום ביה

 .ברלין וזאב פלד שלמה , מייזליץ אריאל האדריכלים זכו ובה הספר בית לתכנון אביב תל עיריית עם בשיתוף אורט הספר בתי  רשת שערכה מתחרות כחלק תוכנן המבנה

 .אותן העוטף המבנה של גובהו לכל מרובעות פנימיות חצרות סביב הסדורות והמעבדות הלימוד כיתות בהם צדדיים אגפים ושני ההנהלה אגף הוא מרכזי אגף ,פשוטים נפחים לשלושה מחולק המבנה

 פתוח קומה שטח האדריכלים תכננו בגודלו קטן המגרש היות בשל -"ההפסקות קומת"כ שימשה אשר -העמודים קומת ממוקמת הקרקע קומת מעל .מעשית להוראה וכיתות מעבדות ,המלאכה בתי תוכננו הקרקע בקומת
 הפרוטוקולים לפי אשר המגרש במגבלות שילובו בשל בתחרות לזכייתם המובילים מהגורמים אחד היה "המורמת ההפסקות חצר "  רעיון .פרונטאלי ללימוד כיתות ('וג 'ב) העליונות בקומות .וההפסקות הפנאי שעות לטובת

 .לפנותם צורך שהיה בפולשים גם מאוכלס היה תקופה באותה הועדה של

 בטון מבלוקי כוורת דמויית ומערכת דרום לכיוון בטון מפריקסט אופקיים  בריסולי מערכת מופנות המבנה של ההצללה מערכות ובהתאם דרום לצפון מושלמת היא הארוכה החזית שהפניית כזה באופן ממוקם המבנה
 .מערב לכיוון פריקסט

 

 .הספר בית חניכת לאחר רק שנסלל הגישה שביל וכן ,יותר מאוחר בשלב רק הוסדרה הכבישים רשת

 מדולריות ,חשוף ובבטון בבלוקים שימוש ,אלמנטים של וחזרתיות בפריקסטים שימוש :המובהקים מסימניה אשר,התקופה של והמקומיים המרכזיים הרעיונות את אימץ האדריכלים נקטו בו הברוטליסטי הבנייה סגנון
 .פשוטה וגיאומטריה
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 של המבנה

   2015: תאריך                                                                                                                                                                                                                            חזית דרומית הפונה לרחוב נס לגויים                                                                                            , חזית ראשית של המבנה

 תצלום עדכני של המבנה. 1.3
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   2014: תאריך                                                                             אביב                                                  -של עיריית תלG.I.S תכנית מאתר 

 מפה ותצלום  .1.4

 אוויר עדכניים

 2014: תאריך                                                                                       של עריית תל אביב            G.I.Sתצלום אוויר עדכני מאתר 

 מפה ותצלום אוויר עדכניים. 1.4
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מהווה דוגמא איכותית ומובהקת לסגנון הברוטליסטי אשר היה נפוץ בשנות הקמת   1963נבנה בשנת המבנה  

האופן שבו הוא בנוי והאופן שבו הוא מתפקד תוך , סגנון זה ביקש להחצין את תפקודו של המבנה. המדינה 

דבר אשר התאים הן לצמצום בתקופת הקמת המדינה והן לחיספוס של  , שימוש בחומרים בסיסיים וחשופים

 . הצבר הישראלי

תכנית המבנה היא תכנית מלבנית כאשר המבנה נמצא בהפניה אקלימית טובה של חזיתות :  העמדת המבנה

העמדה זאת אושרה . ארוכות המופנות לכיוון צפון דרום והוא מוסט ולא מקביל לרחוב נס לגויים אליו הוא פונה 

האחת בקשת המתכננים לאפשר הפניה  , אביב בשל שתי סיבות-באופן מיוחד על ידי ועדת תכנון של עיריית תל

טובה של המבנה מבחינה אקלימית ותאורה של הכיתות והשניה מבנים קיימים אשר היו קיימים על המגרש 

 ....(. -'ראה פרוטוקול ועדה עמ)אביב באותו הזמן-ופינויים היה מצריך כסף וזמן שלא היו זמינים לעיריית תל

 :תכנית המבנה

באופן כללי מאורגנת תכנית המבנה מסביב לשלוש חצרות פנימיות ומורכבת מקומת קרקע  המשמשת כמעין 

פתרון זה נבע בין השאר .במה לקומת עמודים מוגבהת אשר משמשת כחצר משחקים להפסקות בין השיעורים 

זו הינה  " חצר. "בשל מצוקת מקום במגרש והיווה את אחד הגורמים אשר הובילו את השופטים לבחור בהצעה 

בשל העובדה שהיא מוגבההת , בשל החלל האדריכלי שהיא מייצרת , בעלת איכויות רבות בשל מספר סיבות

חלקה מוצלל באופן טיבעי על יד מבני חדרי הכיתות והיא מאפשרת לבריזה , ומאפשרת תצפית על האיזור

צומחים   מעל לקומת הקרקע. מערבית המגיעה מהים להפוך את השהות בה לנעימה ביותר גם בימים חמים

לשני צידי המבנה המכילים את חדרי הכיתות ובמרכזם נפח שלישי נמוך יותר אשר הכיל  , שלושה נפחים שניים

 .ספריה וחדרי מרפאה, בתכנון המקורי אולם אסיפות

קומת הקרקע לעומת זאת  , בנויים בצורה סימטרית( חדרי הכיתות והמבנה המרכזי )חלקו העליון של המבנה 

,  מעבר לקצהו המזרחי של קומת הקרקע" גולש"סימטרית באופן כזה שחלקו העליון של המבנה -בנויה בצורה אה

 .ובצידו המערבי של מבנה הכיתות נוצרת חצר מוגבהת גדולה

 
 
 

 אדריכלית -הערכה היסטורית 1.5

 ארכיון ספריית בית הספר                              תצלום מבט על                                                                                                                 
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  מעבדות ,מלאכה בתי הקיצוניות החצרות לשתי מסביב תוכננו הקרקע בקומת- הקרקע קומת סידור

  החצר אל הפונה אוכל חדר המרכזית לחצר מסביב מוקם המבנה של המרכזי ובחלק מעשית להוראה וכיתות

  מפלסיו בשני המשותפת לפעילות מוקד ,משותף מרכזי איזור יוצר זה סידור .משרדים של איזור השני ומצדה

 .הקומה של המזרחי מחלקה יותר גדול הקומה של המערבי החלק סימטרית אינה זו וקומה ומאחר

  חדרי לשני  המובילות המרכזי ההחלק של צדדיו בשני הממוקמות כניסות שתי למבנה :במבנה התנועה מערך

 של התנועה מערך כל ,הכיתות ולמבני העמודים לקומת ומובילים המבנה גובה לכל העולים פתוחים מדרגות

 .הפנימיות החצרות אל הפונים ומוצללים פתוחים במסדרונות הוא המבנה

 הדפנות ,הקרקע לקומת מעל "מרחפים" אשר נפחים משני מורכבים הכיתות מבני וב א קומות- הכיתות מבנה

 הדפנות .המסדרון בקצה וחלונות עליון סרט חלון מלבד ,אטומות כמעט דפנות הינן ומערב למזרח פונות אשר

  מעבר דרום בכיוון כאשר ,המבנה קיר כל לאורך גדולים חלונות בעלות דפנות הינן צפון-דרום לכיוון פונות אשר

 .הצללה כאלמנטי המשמשים פריקסט בטון אלמנטי מורכבים אלו לחלונות

  בקצה ,הפנימית החצר של צידה משני המסודרות כיתות חדרי של רצועות משתי מסודרת כאמור קומה כל

  הסרט חלונות ידי על ומאוווררים החיצונית החזית אל צד בכל הפונים השירותים חדרי נמצאים הקומה

 .העליונים

 בין באתר שיש הטופוגרפי הפער על מגשר אשר נפח , הקרקע קומת ,מסד מקומת מורכב המבנה חתך :החתך

 זה מנפח .גגה על "פלטו"ה משטח את ויוצרת המערבי בצידה בחלקה שקועה והיא המערבי לחלקו המזרחי חלקו

  חדרי של נפחיהם שני מתנשאים המבנה של צידיו משני .פנימיות לחצרות הופכים אשר חללים שלושה נגרעים

 עוברים למבנה הנכנסים אשר ואדי בינהן אשר גבעות שתי ,מלאכותית טופוגרפיה מעין היוצר באופן הכיתות

 .מהנפח המוחסרים החללים ידי על והן הבנויים הנפחים ידי על הן נוצרת הטפוגרפיה .בתוכו

 אינה אשר אשר קרקע/המסד קומת ידי על רק נשבר אשר סימטרי מופע יוצרות המבנה חזיתות:המבנה חזיתות

  במישור והטיפול הכיתות חדרי של הנפחים למבנה הכניסות .למבנה בכניסה שעובר הסימטריה לציר סימטרית

-מזרח ובכיוון דרום-צפון בכיוון פונים בחזיתות הגדולים הפתחים שציינו כפי .זו לסימטריה מצייתים החזיתות

 .צרים סרט חלונות ישנם מערב

 בחזית חשופים והקורות הבטון שלד .שהוא סוג מכל וחיפויים טיח ללא חשופים מחומרים מורכבת החזית

 .אלו מרווחים על סוגרים בפתחים והנגרות הבטון בלוקי הסיליקט לבני כאשר המבנה  של אופקי מופע ויוצרים

 יש לחלונות מתחת צפון-דרום בכיוונים ואילו סיליקט מלבני בנויית מערב מזרח לכיווני פונות אשר הדפנות

  .בטון ובלוקי חשוף בטון של אלמנטים

 

 

 תכנית קומת קרקע

"חצר"קומת ה, תכנית קומת הבניים  

 תכנית קומות הכיתות
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כיתות ומעבדות, לימודחדרי , חדרי הנהלה  

 מדרגות

עילית" חצר"-קומת עמודים   

 שירותים

 מסדרון פתוח

  במידת פסיבי אקלימי תכנון על מחשבה תוך כולו תוכנן המבנה :אקלימית התיחסות

  מבחינת נכונים הפניות בכיווני מתחשבים החזיתות והפניית המבנה העמדת .האפשר

 .במבנה טיבעית ותאורה הצללה

 . המבנה של טוב איוורור מאפשרים הפנימיות והחצרות העמודים קומת , המבנה צורת

 לאוויר המאפשרים תחתונים איוורור פתחי ממוקמים הפטיו קירות של התחתון בחלקם

 ,חשופים מחומרים בנוי והמבנה מאחר .למעלה ולעלות הפטיו אל מהמסדרונות לעבור

 בצורה.מיטבית בצורה מבודד לא שהוא לשער יש ,תרמי בידוד ללא ולבנים בטון

 
 

פטיו-חצר  

קומת קרקע, סכמת שימושים  

"חצר"קומת ה -קומת ביניים, סכמת שימושים  

קומות הכיתות', ג-'קומות ב, סכמת שימושים  
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 הקדמה כללית. 1.2 9

 הנחיות והמלצות לשימור 1.6

 .המקורי למצבם הציבוריים החללים ושיקום המקורי למצב והחזרתם החיצוניות המבנה חזיתות שיקום

  תחזוקתי במצב הנמצאים פריקסט ומבטון חשוף מבטון רבים אלמנטים קיימים בנהבמ -המבנה חזיתות

 לבטון בטונים לשיקום  ידרשו וחלקם בלבד ניקוי ויצריכו מעולה במצב נשמרו מהאלמנטים חלק .שונה

 .ונשברו התבלו והם מאחר לשיחזור או חשוף

 החלפת ,הבטון גבי על שנעשתה מצביעה הקיימות הרפפות ניקוי :הדרומית בחזית מפריקסט הצללה רפפות

 אשר הנדסי פתרון למצוא ,שכן במקרה ,האלמנטים בתמיכת הצורך לגבי הנדסית ובדיקה פגומים אלמנטים

   .המבנה בחזות יפגע ולא סמוי יהיה

 קלים תיקונים ולעשות אותם לנקות וניתן מצויין במצב נשמרו הקירות רוב :סיליקט מלבני קירות

  מקטעים נהרסו מהחזית מסוים בחלק ,מבטון פריקסט מאלמנטי בנויה ,כוורת בצורת משרביה .מקומיים

 .המקורי הקיר להשלמת אותם לשחזר ויש זה מאלמנט

 העץ נגרות הוחלפה מקומות בהרבה אולם ,המקורית בצורתם נשארו במבנה הפתחים רוב -ונגרות פתחים

 .המקורית העץ נגרות את ולשחזר אלו חלונות לפרק יש .אלומניום בחלונות

 ,כזה מסוג במבנה כיום נדרשות אשר והתשתיות המערכות כמות נדרשו לא המבנה הקמת בזמן -מערכות

  הללו המערכות לכל פתרון ולמצוא להסדיר יש . למבנה שונות וצנרות מערכות והתווספו הלכו הזמן ובמהלך

 .המבנה תפקוד את ותאפשר וערכיו באופיו תפגע ולא במבנה שתשתלב בצורה

 יש .שנפגעו המקומות את לשחזר ויש נשמרו המקוריים הטראצו ריצופי רוב -פנמיות וחצרות מבואות

  בשאר ,שינויים היות שבהם במקומות הקרקע בקומת פתחים ולשחזר שהתווספו ומערכות צנרות להסדיר

  שונים בצבעים שנצבעו החשופים הבלוקים קירות את לנקות רק יש ,המקורי המצב נשמר הכיתות קומות

 .בקומות

 .מבטון והמעקות הפתוחים המדרגות גרמי של מלא שיקום -ומעקות מדרגות גרמי
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 :תיעוד היסטורי. 2.1 11
 תקופה וסגנון הבניה 

 
 80-שנות ה ועד אמצע -50שנות ה: הברוטליסטיאדריכלות הסגנון 

 ."הישראלי הפרוייקט" אפרת צבי של ספרו ועל עמיר טולה של מאמרה על מבוסס

  ,כולה באירופה והתממש התפתח הברוטליזם .מודרניזם לפוסט המודרניזם שבין בתווך אותה לאפיין שניתן תקופה ,השנייה העולם מלחמת שאחרי המערבי בעולם אדריכלית ופרקטיקה מחשבה זרם המגדיר שם הוא ברוטליזם

  ,וחומריה הבנייה שיטות של וחשיפה בטון באמצעות ,המתועשת ,המהירה הבנייה  .(גולמי בטון) חשוף בטון שמשמעותו  béton brut  :הצרפתי מהביטוי הנובע "ברוטליזם" שמו לו ניתן שם ,בבריטניה מיוחד באופן בלט אך

   .ולזמן למקום התאימו ,פונקציונאליזם אודות החשיבה עם יחד

 

 :מאפייני הסגנון בישראל

 המינימום בתקני בנייה שהכתיבה הצנע תקופת של הקשה במציאות זאת כל .שלה הציבור מוסדות והקמת הארץ ופיתוח ישוב של הצרכים כל עם המדינה של הראשונות בשנותיה 60וה 50ה בשנות נולד הישראלי הברוטליזם

  ופעילות היות .מקומית זהות בעלת אדריכלות לייצר שאף אך הברוטליזם של המרכזיים הרעיונות את אימץ זה סגנון  .מוגבל יבוא ועל עצמי ייצור על התבססות תוך - ובמימון בחומרים אמיתי מחסור בשל לקיום הנדרש

  על ומומן הוזמן שלה הארי החלק אשר ,עצומה בנייה בתנופת שנים אותן התאפיינו בתכנון הקשורות לאומיות משימות ועומס מהגרים אלפי מאות של קליטה תוך ,המדינה של הראשונים העשורים בשני החלה זאת אדריכלית

   .ובאיכותה בהיקפה תקדים חסרת ,מקומית לתופעה בישראל הפך ,התקופה של המובהקים מהסימנים אחד שהיה ,הבטון .טריטוריאליים יעדים להשגת כמכשיר גם ושימש והרשויות המדינה ידי

 לרצף היה שנותר וכל צבע או טיח גימור בלי .בשלמותו הבניין עמד השלד תבניות פירוק מרגע .'וכו ,בעץ והעיניים הסיבים את ,הקרשים חיבורי את ,היציקה תבנית של ביותר הקטנים הפרטים את לראווה "מציג" החשוף הבטון

  גבוה ייצור תקן להבטיח כדי .טרומיות בטון ביחידות ושימוש פיתוח גם החל הבנייה תהליך ותיעוש בייעול הגובר והצורך תקופה באותה והחברתית הכלכלית המציאות של האילוצים במסגרת .מוזאיקה במרצפות המבנה את

   .היציקה במלאכת מיוחדת טכנית מיומנות נדרשה ,הולם ביטוי יקבל הבטון של האמיתי שהצביון כדי וגם ,אמין בטון ושלד

 .פורמליות וחסרת גולמית ,ישירה - "בטון יצוקת" חזקה חברה של ולביטוי הישראלית הצבריות את שייצגה לתפיסה פרשנות והוסיף ,ולאידאולוגיה לאתוס קשור הפך הבטון תיאור

  ..." .בבניין היומיומית והמציאות השימוש את סימלו ,נוספים סגנוניים מאפיינים שני ,הבניין מערכות של וההחצנה ,התוכנית של הפונקציונלי למערך והסגפני הישיר הביטוי גם כמו הבניין חומרי לתכונות הישיר הביטוי

 .ומקומיים זמינים חומרים כולם - טיח מעט ,סיליקט לבני ,בטון - החומרי המאפיין את וכוללים ,טקסיות מבטלים ,מקומיים ,צנועים הם שלהם והבנייה התכנון בשיטת וברורים לקריאה קלים הברוטליסטים המבנים

 (עמיר טולה) " ...ולחילוניות ,והפשטה לפשטות ,לקהילה ,לחברה ,לסולידריות ,לחזון ,לרעיון היא התכנון של המחויבות

 :השכונה

 של שמה הוחלף 1977  בשנת ."כביר תל" ונקראה 20ה המאה של 60ה שנות בסוף הוקמה השכונה .ליפו המערבי בחלקה נושקת כביר אבו לשכונת מדרום ,חולון עם הגבול על ,אביב תל בדרום שכונה היא -עופר נווה שכונת -'ב יפו

 עד וישנם היו כן כמו .ההיסטוריות במפות לראות שניתן כפי ,יפו של הפרדסים לאדמות שייך זה חלק היה המדינה קום לפי של בתקופה .התקופה באותה השיכון שר ,עופר אברהם של שמו על ,"עופר נווה"ל כביר מתל השכונה

 מברית העולים את ברובם שיכנו אשר רבה בצפיפות רבים מגורים ובתי איילון מנתיבי חלק לשכונה שמדרום הפתוח בשטח נבנו 90ה בשנות .יפו של הפרדסים משטחי נפרד בילתי חלק היו אשר רבים באר בתי באיזור היום

 עד גיבורים תל רחוב ובמזרח איילון נתיבי שעל וולפסון למחלף ובדרומו ביפו שלבים לרחוב בצפונו המתחבר היינה היינריך רחוב במערב ,איילון נתיבי בדרום ,צבי בית דרך בצפון :הם עופר נווה של גבולותיה .לשעבר המועצות

 .לבון פנחס לדרך

 :מבנה אורט יד שפירא

 .האופן שבו הוא בנוי והאופן שבו הוא מתפקד תוך שימוש בחומרים בסיסיים וחשופים, מהווה דוגמא איכותית ומובהקת לסגנון המחצין את תפקודו של המבנה 1963המבנה נבנה בשנת 

 

 

 תיעוד היסטורי. 2
 תקופת וסגנון הבנייה. 2.1
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 שם התכנית
 :תיעוד היסטורי. 2.1
 תקופה וסגנון הבניה 

 

 :דוגמא נוספות

הינה הדוגמה המובהקת ביותר לארכיטקטורה במיטבה המצליחה לשלב ולהביא לידי ביטוי באופן איכותי ערכי תרבות ומורשת לצד ערכים , 1959בשנת   על ידי האדריכל מרדכי בן חוריןתוכננה  :'לבוביץחינוך אורט  קרית.  1

 .  טכנולוגים

 . נוצרה אחת מהפנינים של הארכיטקטורה הישראלית, באופן זה. בולט במיוחד אולם הספורט שתוכנן בקריה אשר ביקש להעניק לתלמידים אולם קליל ונעים הפתוח אל החוץ 

 . וקיר מסך הזכוכית יוצר קשר ורציפות עם חצר בית הספר, על-נשען על עמודים אלכסוניים המדמים תנועות התעמלות של ידיים או רגליים מפוסקות אל, גג המבנה הדקיק השובר את המישור המקובל

  

לו בניין אלקטרוניקה המשמש היום כבניין הכיתות כשמשאל אולם הספורט 
 המרכזי

 

 

.מבט מבפנים -אולם הספורט  

 

 

 חזית דרומית בניין האלקטרוניקה

 

 

מבט אל החצרחזיתו הצפונית של המבנה   

 

 . 1966שזכה בתכנונו בתחרות ארצית בשנת , תוכנן על ידי האדריכל רם כרמי (: 1965-1973)ליידי דיוויס , "עמל"בית ספר מקצועי . 2

חדה ועצורה מאידך קויתביטוי חופשי תלת ממדי מחד ומערכת  -  בתי ספר זה הצטיין באופיו הדינמי הנוצר על ידי שילוב אלמנטים מנוגדים  

תפקיד חשוב בהגדרת החדרים והאזורים השונים בבניין וביצירת אווירה השואפת   האור הטבעי ממלא. זכוכית ואלומיניום, עץ, כמו בטון, הגולמי סגנון שמתאפיין בשימוש בחומרי בנייה שאפשר להותיר אותם במצבם

,  הכיתות והחללים, המסדרונות הפתוחים אל החצר פונים כל. ללבו של הפרויקט, לאירוע להפוך  את המקום הזה ביקשו האדריכלים .הספר היא הרכיב הראשון והבולט במבנה ביתהחצר .  את המשתמשים בבניין לעורר

. בית הספר ואוויר צח תחת השמים בתוך המערכת המוגנת של מגוון של מרחבי שהייה, מספקת ריבוי קשרי מבט והיא  

 סדנאות העבודה בתצלום ממבט על

 
 חזית סדנאות העבודה

 

 

 חלל פנימי כיתת לימוד

 

 

 מבט מן החצר המרכזית

 

 

(התמונות מתוך ארכיונו של האדריכל מרדכי בן חורין)  

 

(ארכיון משרד כרמי אדריכליםהתמונות מתוך )  
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 מפות היסטוריות

 מפות היסטוריות. 2.3

,Environs of jaffa 1917                                                                                                                      אביב-עיריית תל: מקור 

 במפה מסומן המקום כאזור פרדסים  

 מיקום משוער
 מיקום משוער
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,Plan of jaffa 1918                                                                                                                                 אביב-עיריית תל: מקור 

 במפה מסומן המקום כאזור פרדסים

 :תיעוד היסטורי 2.3
 מפות היסטוריות

 מפות היסטוריות. 2.3

Jaffa ,1925                                                                                                                                   אביב-עיריית תל: מקור 

 קיימת חלוקה עקרונית לחלקות, במפה מסומן המקום כאזור פרדסים
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 אביב-עיריית תל: מקור                                                                                                                                     1927, מפה מנדטורית

 במפה מסומן המקום כאזור פרדסים

 :תיעוד היסטורי. 2.3
 מפות היסטוריות

 מפות היסטוריות. 2.3

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

 במפה מסומן המקום כאזור פרדסים
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 ,jaffa1944                                                                                                                              אביב-עיריית תל: מקור 

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

 :תיעוד היסטורי. 2.3
 מפות היסטוריות

 מפות היסטוריות. 2.3

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

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

 

 מיקום משוער מיקום משוער



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך
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 עמוד שם התכנית
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 אביב-עיריית תל: מקור                                                                                                                              1962 ,יפו -תל אביב

 :תיעוד היסטורי. 2.3
 מפות היסטוריות

 מפות היסטוריות. 2.3

 מיקום משוער



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך
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 אביב-עיריית תל: מקור                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1918:א "תצ

 כולו אינו מבונה איזורניתן לראות כי 

 מיקום משוער

 :תיעוד היסטורי. 2.4
תצלומי אוויר  

 היסטוריים

 תצלומי אוויר היסטוריים. 2.4



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך
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 1946: א "תצ

 אביב-עיריית תל: מקור

 ניתן לראות שהמבנה עדיין לא קיים

 מיקום משוער

 :תיעוד היסטורי. 2.4
תצלומי אוויר  

 היסטוריים

 תצלומי אוויר היסטוריים. 2.4



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך
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 עמוד שם התכנית
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 1949: א "תצ

 אביב-עיריית תל: מקור

 ניתן לראות שהמבנה עדיין לא קיים

 מיקום משוער

 :תיעוד היסטורי 2.4
תצלומי אוויר  

 היסטוריים

 תצלומי אוויר היסטוריים. 2.4



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך
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 עמוד שם התכנית
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 1951: א "תצ

 אביב-עיריית תל: מקור

 ניתן לראות שהמבנה עדיין לא קיים

 מיקום משוער

 :תיעוד היסטורי. 2.4
תצלומי אוויר  

 היסטוריים

 תצלומי אוויר היסטוריים. 2.4



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך
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 עמוד שם התכנית
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 1956: א "תצ

 אביב-עיריית תל: מקור

 ניתן לראות שהמבנה עדיין לא קיים

 מיקום משוער

 :תיעוד היסטורי. 2
תצלומי אוויר  

 היסטוריים

 תצלומי אוויר היסטוריים. 2.4



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך
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 עמוד שם התכנית
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 1964: א"תצ

 אביב-עיריית תל: מקור

 ניתן לראות את המבנה בתהליך הבנייה

 :תיעוד היסטורי. 2.4
תצלומי אוויר  

 היסטוריים

 תצלומי אוויר היסטוריים. 2.4



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך
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 ספר אורטספריית בית : מקור                                                                                                                                                                                                                                                                                  מבט ממעוף הציפור    . 1

 :תיעוד היסטורי. 2.5
 צילומים היסטוריים

 צילומים היסטוריים. 2.5



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך
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 אורט ארכיון:מקור                                                                                                                                                                                                                                                                                   הספומבט ממגרש , חזית מזרחית. 2

 :תיעוד היסטורי. 2.5
 צילומים היסטוריים

 צילומים היסטוריים. 2.5



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך
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 עמוד שם התכנית
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 ארכיון אורט: לא ידוע  מקור: כיתת לימוד    תאריך. 6

 ארכיון אורט: לא ידוע   מקור: מעבדה תאריך. 3 ארכיון אורט: לא ידוע  מקור: ראשית  תאריך, חזית דרומית. 4

 ארכיון אורט: לא ידוע  מקור: תאריך, תקריב, חזית מזרחית. 5

 :תיעוד היסטורי. 2.5
 צילומים היסטוריים

 צילומים היסטוריים. 2.5



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך
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 בית ספר אורט: לא ידוע   מקור: מבט ממגרש הספורט   תאריך, חזית מזרחית. 7

 אורטספר בית : לא ידוע   מקור: מבט ממגרש הספורט  תאריך, חזית מזרחית. 10

 בית ספר אורט: לא ידוע  מקור: תאריך. 9 בית ספר אורט: לא ידוע  מקור: תאריך. 8

 בית ספר אורט: לא ידוע  מקור: תאריך. 11

 :תיעוד היסטורי. 2.5
 צילומים היסטוריים

 צילומים היסטוריים. 2.5



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך
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 ומסמכים היסטוריים תוכניותרשימת 

האם בוצע   נושא המסמך \תוכן  מסמך סוג תאריך עמוד סידורי' מס
 בפועל

 מקור

' שלב א -בניין תק 07.05.1963 .1  אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין 

ס אורט לחניכים "תוכנית להקמת בי: תוכן הבקשה   20.05.1963 .2  אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין 

 אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין  936היתר -נבנה  936היתר , תוכנית מגרש 20.05.1963 .3

 אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין  936היתר -נבנה 936היתר , 1:250תוכנית מרתף  20.05.1963 .4

5.  אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין  936היתר -נבנה 936היתר , 1:250תוכנית קרקע  20.05.1963 

 אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין  936היתר -נבנה 936היתר , 1:250קומת עמודים  -'תוכנית קומה א 20.05.1963 .6

 אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין  936היתר -נבנה 936היתר , 1:250' תוכנית קומה א 20.05.1963 .7

 אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין  936היתר -נבנה   936היתר , 1:250' תוכנית ב 20.05.1963 .8

 אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין  936היתר -נבנה 936היתר , 1:250 3-3חתך  20.05.1963 .9

 אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין  936היתר -נבנה 936היתר , 1:250 2-2חתך  20.05.1963 .10

11.  אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין  936היתר -נבנה 936היתר , 1:250 1-1חתך  20.05.1963 

12.  אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין  936היתר -נבנה  936היתר , D-D 1:250חתך  20.05.1963 

 אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין  936היתר -נבנה  936היתר , C-C 1:250חתך  20.05.1963 .13

 אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין  936היתר -נבנה 936היתר , 1:250חזית צפונית  20.05.1963 .14

 אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין  936היתר -נבנה 936היתר , 1:250חזית מערבית  20.05.1963 .15

16.  אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין  936היתר -נבנה 936היתר , 1:250חזית מזרחית  20.05.1963 

17.  אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין  936היתר -נבנה  936היתר , 1:250חזית דרומית  20.05.1963 

18.  אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין אישור הוועדה הארכיטקטונית  20.05.1963 

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים

 מסמכים היסטוריים. 2.6



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית
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 ומסמכים היסטוריים תוכניותרשימת 

האם בוצע   נושא המסמך \תוכן  סוג מסמך תאריך עמוד סידורי' מס
 בפועל

 מקור

19.  אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין ס אורט לחניכים  "תוכנית להקמת בי: תוכן הבקשה 08.08.1963 

20.  אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין סידור סניטרי  02.12.1963 

21.  אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין ' תיק בניין שלב ב תאריך ללא 

19.  אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין ס אורט לחניכים  "תוכנית להקמת בי: תוכן הבקשה 08.08.1963 

20.  אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין סידור סניטרי  02.12.1963 

21.  אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין ' תיק בניין שלב ב תאריך ללא 

 אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין אישור הוועדה   20/12/1964 .22

936רישיון מילולי  ללא תאריך .23  אביב-גנזך מנהל ההנדסה עיריית תל, תיק בנין 

 אורט ישראל, ארכיון מחלקת רכש ונכסים נבנה צילום מתוך תוכניות עבודה   תוכנית קומת מרתף  27.01.1964 .24

 אורט ישראל, ארכיון מחלקת רכש ונכסים נבנה צילום מתוך תוכניות עבודה   קומת עמודים 27.01.1964 .25

 אורט ישראל, ארכיון מחלקת רכש ונכסים נבנה צילום מתוך תוכניות עבודה   חשמל 27.01.1964 .26

 אורט ישראל, ארכיון מחלקת רכש ונכסים נבנה צילום מתוך תוכניות עבודה   'אגף א', קומה ב 27.01.1964 .27

 אורט ישראל, ארכיון מחלקת רכש ונכסים נבנה צילום מתוך תוכניות עבודה   'אגף ב', קומה ב 27.01.1964 .28

 אורט ישראל, ארכיון מחלקת רכש ונכסים נבנה צילום מתוך תוכניות עבודה   'אגף א, חגורות וריצוף 27.01.1964 .29

 אורט ישראל, ארכיון מחלקת רכש ונכסים נבנה צילום מתוך תוכניות עבודה   'אגף ב, חגורות וריצוף 27.01.1964 .30

 אורט ישראל, ארכיון מחלקת רכש ונכסים נבנה צילום מתוך תוכניות עבודה   חתך אורך 27.01.1964 .34

32.  אורט ישראל, ארכיון מחלקת רכש ונכסים נבנה צילום מתוך תוכניות עבודה   חתך רוחב 27.01.1964 

33.  אורט ישראל, ארכיון מחלקת רכש ונכסים נבנה צילום מתוך תוכניות עבודה   מגרש ספורט 27.01.1964 

34.  אורט ישראל, ארכיון מחלקת רכש ונכסים נבנה צילום מתוך תוכניות עבודה   , תוכנית הנמכות תקרה 15.05.11 

 מסמכים היסטוריים. 2.6

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך
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 עמוד שם התכנית

 1מסמך מספר  30
 2מסמך מספר 

   20.05.1963: תאריךס אורט לחניכים "החלטת הועדה לתוכנית להקמת בי: 2מסמך 

על זה קומת עמודים בנויה ומעל לזה בשני האגפים הקיצוניים שני , הבניין מכיל קומת קרקע. אחד לחניכות רגילות ואחד לחניכות מודרכות הקישוריות על ידי אגף החניכות המשותפות. הוגשה תוכנית לבניין בית ספר המורכב משלושה אגפים
.  הייתה מוכנה להמליץ על איזור האגף המזרחי בתור חלק מתכנית כללית בתנאי שהגוש המערבי יוזז פנימה מהרחוב 24.7.63לפי התוכנית המוצעת יבנה הבניין לא מקביל לרחובות  והועדה הארכיטקטונית מיום . מבנים בני שתי קומות לכתות

לפי התוכנית  . ע מודיעה כי יש לדרוש הריסת הבניינים הקיימים על המגרש.ב, מח. דונם 11.5בערך משטח המגרש שהוא   31%השטח בקומת הקרקע מגיע ל. כן בקשה הועדה לשקול את האפשרות על הוספת קומה וצמצום השטח המקורה
במכתב המצורף מבקשים האדריכלים להתחשב בעובדה שהם השתדלו  (. המבוטל 3431רחוב )ירק  להסמהגבול הפונה  4.60מחוץ לקו הבניין ומצד מערב יתרחק הבניין בפינה עד למרחק של ' מ 1.4בדרום ב 3072' לרחתבלוט פינת הבניין 

י הבניינים הקיימים על המגרש שאין ביכולתם להרוס היות והדבר כרוך בהוצאות גדולות לפינוי הדיירים וזה יגרום לדחיית ביצוע בית "כן נגרמה ההעמדה ע. דרום וכל סטייה מזווית זו תגרום להרעת המצב בכיתות -להעמיד את הבניין בכוון צפון
 .א ומשרד העבודה"הספר שהקמתו דחופה מאוד לעת

 07.05.1963:  תאריך' שלב א -תק בניין: 1מסמך 

 

 מסמכים היסטוריים. 2.6

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית

 3מסמך מספר  31

 

 20/5/63 :תאריך 936היתר , תוכנית מגרש: 3מסמך 

 מסמכים היסטוריים. 2.6

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית

 4מסמך מספר  32

 20/5/63 :תאריך 936היתר , 1:250תוכנית מרתף : 4מסמך 

 מסמכים היסטוריים. 2.6

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית

 5מסמך מספר  33

 20/5/63 :תאריך 936היתר , 1:250תוכנית קרקע : 5מסמך 

 מסמכים היסטוריים. 2.6

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית

 6מסמך מספר  34

 

 20/5/63 :תאריך 936היתר , 1:250קומת עמודים  -'תוכנית קומה א: 6מסמך 

 מסמכים היסטוריים. 2.6

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית

 7מסמך מספר  35

 

 20/5/63 :תאריך 936היתר , 1:250' תוכנית קומה א: 7מסמך 

'אגף א 'אגף ב   

 מסמכים היסטוריים. 2.6

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית

 13מסמך מספר  36

 20/5/63 :תאריך 936היתר , 1:250' תוכנית ב: 8מסמך 

 מסמכים היסטוריים. 2.6

'אגף א 'אגף ב   

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית

 14מסמך מספר  37

 20/5/63 :תאריך 936היתר , 1:250 3-3חתך : 9מסמך 

 20/5/63 :תאריך 936היתר , 1:250 2-2חתך : 10מסמך 

 20/5/63 :תאריך 936היתר , 1:250 1-1חתך : 11מסמך 

 מסמכים היסטוריים. 2.6

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית

 15מסמך מספר  38
 16מסמך מספר 

 20/5/63 :תאריך 936היתר , D-D 1:250חתך : 12מסמך 

 20/5/63 :תאריך 936היתר , C-C1:250 חתך  :13מסמך 

 20/5/63 :תאריך 936היתר , 1:250חזית צפונית : 14מסמך 

 מסמכים היסטוריים. 2.6

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית

 17מסמך מספר  39

 

 20/5/63 :תאריך 936היתר , 1:250חזית מערבית : 15מסמך 

 20/5/63 :תאריך 936היתר , 1:250חזית מזרחית : 16מסמך 

 20/5/63 :תאריך 936היתר , 1:250חזית דרומית : 17מסמך 

 מסמכים היסטוריים. 2.6

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית

 1מסמך מספר  40
 2מסמך מספר 

   06.08.1963: ס אורט לחניכים תאריך"להקמת בי תוכנית: תוכן הבקשה: 19מסמך 

על זה קומת עמודים בנויה ומעל לזה בשני האגפים הקיצוניים שני מבנים בני שתי קומות , הבניין מכיל קומת קרקע. אחד לחניכות רגילות ואחד לחניכות מודרכות הקישוריות על ידי אגף החניכות המשותפות. לבניין בית ספר המורכב משלושה אגפים תוכניתהוגשה 
כן בקשה הועדה לשקול את האפשרות על הוספת . האגף המזרחי בתור חלק מתכנית כללית בתנאי שהגוש המערבי יוזז פנימה מהרחוב איזורהייתה מוכנה להמליץ על  24.7.63לפי התוכנית המוצעת יבנה הבניין לא מקביל לרחובות  והועדה הארכיטקטונית מיום . לכתות

מחוץ לקו הבניין ומצד מערב  ' מ 1.4בדרום ב 3072' לפי התוכנית תבלוט פינת הבניין לרח. ע מודיעה כי יש לדרוש הריסת הבניינים הקיימים על המגרש.ב, מח. דונם 11.5בערך משטח המגרש שהוא   31%השטח בקומת הקרקע מגיע ל. קומה וצמצום השטח המקורה
כן נגרמה ההעמדה  . דרום וכל סטייה מזווית זו תגרום להרעת המצב בכיתות -במכתב המצורף מבקשים האדריכלים להתחשב בעובדה שהם השתדלו להעמיד את הבניין בכוון צפון(. המבוטל 3431רחוב )ירק  להסמהגבול הפונה  4.60יתרחק הבניין בפינה עד למרחק של 

 .א ומשרד העבודה"מתו דחופה מאוד לעתשהקי הבניינים הקיימים על המגרש שאין ביכולתם להרוס היות והדבר כרוך בהוצאות גדולות לפינוי הדיירים וזה יגרום לדחיית ביצוע בית הספר "ע

 24.07.1963:  אישור הוועדה הארכיטקטונית  תאריך: 18מסמך 

 

 מסמכים היסטוריים. 2.6

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית

 1מסמך מספר  41

 2מסמך מספר 

 2/12/63 :סידור סניטרי  תאריך: 20מסמך 

 לא ידוע :תאריך' תיק בניין שלב ב: 21מסמך 

 מסמכים היסטוריים. 2.6

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית

 1מסמך מספר  42
 2מסמך מספר 

 20/12/1964:  אישור הוועדה  תאריך: 22מסמך 

 31/03/1968:  תאריך  936רישיון מילולי : 23מסמך 

אולם ' ובקומה ב ש"וחמלתחה , אדמניסטרציהחדרי  6, חדר אוכל, כתות מלאכה 9, חדרי מעבדה 6, מחסנים 3,חדרי הכנה 4, כניסות לבית 2 -'ובקומה א, מחסן ומקום חניה לאופנועים, מקלטים 4בקומה התחתונה : קומות וקומה תחתונה המכיל 4לבניין בית בן 
 .ש"וחחדרי מורים  2כיתות  16ובקומה ד . ש"וחחדרי מורים  2, פיזיקה וטכנולוגיה, אולמות למודי חשמל 3, אולם סדנה לטקסטיל, אולם מעבדה, חדרישרטוט 3, כתות 6' ובקומה ג, חדרי מרפאה ושטח פתוח 6, אסיפות

 מסמכים היסטוריים. 2.6

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית
43 

 27/10/12 :צילום מתוך תוכניות העבודה תאריך, תוכנית קומת מרתף: 24מסמך 

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים

 מסמכים היסטוריים. 2.6



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית
44 

 צילום מתוך תוכניות העבודה, תוכנית קומת עמודים: 25מסמך 

 .ארכיון אורט: מקור

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים

 מסמכים היסטוריים. 2.6



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית
45 

 צילום מתוך תוכניות העבודה  ', אגף א -תוכנית חשמל קומה ב: 26מסמך 

 .ארכיון אורט: מקור

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים

 תיעוד היסטורי. 2
 מסמכים היסטוריים. 2.6



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית
46 

 צילום מתוך תוכניות העבודה  ', אגף א -'תוכנית קומה ב: 27מסמך 

 .ארכיון אורט: מקור

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים

 תיעוד היסטורי. 2
 מסמכים היסטוריים. 2.6



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית
47 

 צילום מתוך תוכניות העבודה', אגף ב -'תוכנית קומה ב: 28מסמך 

 .ארכיון אורט: מקור

 

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים

 מסמכים היסטוריים. 2.6



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית
48 

 צילום מתוך תוכניות העבודה', אגף א' תוכנית קומה ב: 29מסמך 

 .ארכיון אורט: מקור

 

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים

 מסמכים היסטוריים. 2.6



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית
49 

 צילום מתוך תוכניות העבודה  ', תוכנית חגורות וריצוף אגף א: 30מסמך 

 .ארכיון אורט: מקור

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים

 מסמכים היסטוריים. 2.6



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית
50 

 צילום מתוך תוכניות העבודה  ', תוכנית חגורות וריצוף אגף ב: 31מסמך 

 .ארכיון אורט: מקור

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים

 מסמכים היסטוריים. 2.6



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית
51 

 צילום מתוך תוכניות העבודה  , חתך אורך: 32מסמך 

 .ארכיון אורט: מקור

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים

 מסמכים היסטוריים. 2.6



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית
52 

 צילום מתוך תוכניות העבודה  , חתך רוחב: 33מסמך 

 .ארכיון אורט: מקור

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים

 מסמכים היסטוריים. 2.6



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית
53 

 צילום מתוך תוכניות , תוכנית מגרש ספורט משולב: 34מסמך 

 .ארכיון אורט: מקור

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים

 מסמכים היסטוריים. 2.6



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית
54 

 צילום מתוך תוכניות העבודה  , תוכנית הנמכות תקרה: 36מסמך 

 .ארכיון אורט: מקור

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים

 מסמכים היסטוריים. 2.6
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 2מסמך מספר 

 26/02/2012: היתר בנייה תאריך: 35מסמך 

 .היתר לתחנת טרנספורמציה אשר ממוקמת בחצר המבנה בצד המיזרחי 

 

 מסמכים היסטוריים. 2.6

 :תיעוד היסטורי. 2.6
 מסמכים היסטוריים
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 :תיעוד היסטורי. 2.8 56
 תולדות האדריכל 

 
 
 

 תולדות המבנה והאתר. 2.7

 :האתר

 . פרדסי יפוחקלאי של מן המרקם  היה האזור חלק, כפי שניתן ללמוד מן המפות ההיסטוריות

הכוללים מבני עזר ומגורים בעלי דפוסים ברחבי דרום העיר וברחוב נס לגויים בפרט ניתן למצוא בתי באר , על כן
אלא רק את המרכיבים , את שטח הפרדס, כמובן, ששרדו כיום אינן כוללות הבייארות. אדריכליים טיפוסיים

בתל אביב  הבאיירות, מתוך סקר אתרים. )47-48ונס לגויים  49-51כך למשל הבניין ברחוב נס לגויים . הבנויים
 (אבי ששון, יפו

בה ניתן לראות את   1946אנו למדים שבהמשך היה האזור שדה חרוש והוא אינו מבונה עד לשנת  אות"התצמן 
 (23עמוד . )הבניין בשלבי בנייתו

 
 :המבנה
פרוגרמת . א יפו"ועיריית ת ת"התממשרד , יד שפירא הוא בית ספר ומפעל חינוכי המשותף לרשת אורטאורט 

 .בית הספר הייחודית משלבת מערכת חינוכית יעם התמחות מקצועית במפעלי תעשייה
שבה ,המבנה נבנה לאחר תחרות שערכה רשת  בתי הספר אורט בשיתוף עם עיריית תל אביב לתכנון בית הספר 

האדריכל זאב ברלין חתום גם הוא על התוכניות אך לפי עדותו של , ושלמה פלד מייזליץזכו האדריכלים אריאל 
כנראה שלא היה שותף לתכנון בפועל ושימש כאדריכל מקשר בין המתכננים להנהלת אורט   מייזליץאוריאל 

 .ולעריית תל אביב
 

 .פסיביים איוורור ואלמנטיהצללה  באלמנטיהמבנה ממוקם בהפניה מושלמת של כיווני צפון דרום ומשתמש 
קומת עמודים מוגבהת אשר  , תכנית המבנה מאורגנת סביב שלוש חצרות פנימיות ומורכבת מקומת קרקע

פתרון שנבע בין השאר בשל מצוקת מקום במגרש והיווה את  , משמשת כחצר משחקים להפסקות בין השיעורים
 .ושתי קומות נוספות לכיתות, אחד הגורמים אשר הובילו את השופטים לבחור בהצעה

 
 .וכן שביל הגישה נסלל רק לאחר חניכת בית הספר, רשת הכבישים הוסדרה רק בשלב מאוחר יותר

 

 

אבי ששון, בתל אביב יפו הבאיירות, מתוך סקר אתרים  
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 :תיעוד היסטורי. 2.8 57
 תולדות האדריכל 

 :אריאל מייזליץ ושלמה פלד
 

 :ראיון טלפוני שנערך עם אריאל מייזליץסיכום 
אריאל מייזליץ ושלמה פלד התחילו את דרכם העצמאית בהשתתפות בתחרויות תכנון אשר  

ולוטה כהן  ( אריאל)כאשר הם עדיין עבדו במשרדיהם של רם כרמי , 60-נערכו בארץ בשנות ה
 (.שלמה)

. באותה תקופה הם זכו גם בתחרות לתכנון שיכון עובדי מכון ויצמן והשתתפו בתחרויות נוספות
אשר עסק במגוון עבודות  1962בעקבות הזכיה בתחרויות הם פתחו משרד עצמאי  בשנת 

 ל"בסיסים ומיתקני צה, ציבוריות בתי ספר
 :  פרויקטים נוספים של המשרד 

 קריית נוער בירושליים
 מפקדת פיקוד מרכז

 מרכז פיתוח חיל מודיעין
 שיכון עובדי מכון ויצמן

 תל אביב-מלון רמדה
 אילת -מלון לב אילת

 
 .ואז סגר את המשרד 2002שלמה פלד ואריאל מייזליץ המשיך לעבוד עד לשנת נפטר  1984בשנת 

למשרד לא קיים ארכיון ולדבריו של אריאל כאשר הוא סגר את המשרד הוא העביר באופן אישי 
 .לכל אחד מלקוחות המשרד את תכניות הפרויקט באופן אישי

מאפיין של אותה תקופה בשילוב אבן , עבודות המשרד מאופינות בשימוש בבטונים חשופים
 .באיזורי ירושליים

 

 תולדות האדריכל המקורי. 2.8

 :אריאל מייזליץ ושלמה פלד
,  והשתלב בפירמה של אביו, סיים את לימודיו  באקדמיה המלכותית של בריסל: זאב ברלין

 ,  מן האדריכלים הבולטים בתקופת היישוב, יוסף ברלין
 .עזב את תל אביב ועבר להתגורר ולעבוד בחיפה 1936ב
 

 :סיכום ראיון טלפוני שנערך עם אריאל מייזליץ
אריאל מייזליץ ושלמה פלד התחילו את דרכם העצמאית בהשתתפות בתחרויות תכנון אשר  

ולוטה כהן  ( אריאל)כאשר הם עדיין עבדו במשרדיהם של רם כרמי , 60-נערכו בארץ בשנות ה
 (.שלמה)

באותה תקופה הם זכו גם בתחרות לתכנון שיכון עובדי מכון ויצמן והשתתפו בתחרויות  
, לאחר מכן הם פתחו משרד עצמאי אשר עסק במגוון עבודות ציבוריות בתי ספר. נוספות

 ל"בסיסים ומיתקני צה
 :  פרויקטים נוספים של המשרד 

 קריית נוער בירושליים
 מפקדת פיקוד מרכז

 מרכז פיתוח חיל מודיעין
 שיכון עובדי מכון ויצמן

 תל אביב-מלון רמדה
 אילת -מלון לב אילת

 
 .ואז סגר את המשרד 2002נפטר שלמה פלד ואריאל מייזליץ המשיך לעבוד עד לשנת .... בשנת 

למשרד לא קיים ארכיון ולדבריו של אריאל כאשר הוא סגר את המשרד הוא העביר באופן 
 .אישי לכל אחד מלקוחות המשרד את תכניות הפרויקט באופן אישי

 

 מחנה פיקוד מרכז
 אלי ברקוביץ:צילום

 

 מלון רמדה תל אביב

 

 אילת-מלון לב אילת

 

 משרד החקלאות-מכון וולקני
 בית דגן
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 :תיעוד היסטורי. 2.8 58
 תולדות האדריכל 

 :תולדות אורט
בשעה זו היה צורך לשלב את אלפי העולים  . עם התרחבות ההגירה לארץ ישראל הופיעו בעיות של קליטה ושיקום. אורט העולמי יושב הראש של, סינגלאלובסקיאם הגעתו של אהרון , 1948ראשיתו של אורט ישראל בשנת 

.ולשם כך היו דרושים מקומות עבודה והכשרה מקצועית, החדשים בחברה החדשה  
חשמל ותיקוני מכונות כתיבה , רדיו, אריגה, מות'תפירת פיג, נגרות, קורסים מזורזים במסגרות: ראשיתו של החינוך הטכנולוגי במדינת ישראל הייתה צנועה מאד . 1949בישראל נפתח ביפו בשנת " אורט"בית הספר הראשון של 

.בראש בית הספר עמד המהנדס צבי ריבלין. שנועדו להקל את ההשתלבות בחיים הכלכליים של המדינה  
(1956" )סינגלובסקיאורט "בית הספר  ,בסוף שנות החמישים הצליחה אורט לפתוח את בית הספר נוסף בתל אביב. בית הספר פעל ברציפות במשך שבע שנים בתנאי צפיפות קשים  

 
 התרחבותו של הארגון: 

ודרשו להקים , רשויות החינוך בישראל החליטו לתת עדיפות ראשונה לחינוך הטכנולוגי והמקצועי. ושב והוכפל בשנות השבעים, מספר התלמידים ברשת הוכפל, ואורט החלה להתרחב, במהלך שנות השישים התעצמו הצרכים
,  בערי הפיתוח, אלא גם בקיבוצים, בתי הספר החדשים הוקמו לא רק בערים הגדולות. הכלבתי ספר בסך  80בתי ספר ויחד מנתה הרשת  60התווספו לרשת  1975-ל 1960בין השנים . עוד ועוד בתי ספר מתאימים למטרה זו

.בישיבות ואף בקרב האוכלוסייה הערבית  
"קדימה מדע"אורט העולמי החליפה את שמה בישראל ל. נפרדו רשת אורט העולמי ואורט ישראל 2008-ב   

:ובית ספר יסודי אחד, ספר תיכוניים וחטיבות ביניים-בתי, מוסדות חינוך ובהם מכללות להנדסאים 210-כיום מפעילה הרשת כ  
 

 :אורט יד שפירא
 .א יפו"ת ועיריית ת"משרד התמ, הוא מפעל חינוכי ייחודי המשותף לרשת אורט 

נבה ובית הספר שימש כמקום  'הפרוגרמה לבית הספר היתה של אחד המומחים של אורט אשר יבא אותה באותה תקופה מז. ס התעשייתי הינו שילוב של מערכת חינוכית ייחודית עם התמחות מקצועית במפעלי תעשייה"ביה
 .לימודים אשר שילב בין עבודה מיקצועית לבין לימודים עיוניים והיתה מהפכנית לתקופתה

 .ריקי בירו' גב כיום מנוהל בית הספר על ידי
 
 

 תולדות אורט. 2.9

 אתר אורט: מקור  סינגלובסקיאהרון 

 
 ארכיון אורט: מקור  (1950) 8ק "מבנה אורט הראשון אשר שכן ברחוב  אפ

 

 
 ארכיון אורט: מקור אביבתל -סינגלובסקיאורט 
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 הקדמה כללית 1.2

 מצב קיים -תיעוד צילומי. 3
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 שם התכנית

 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה. 3.1

 פשב דימיטרמבט לרחוב . 6

1 

2,3 
6 

5 3,4 

 -תיעוד צילומי 3.1
 הסביבה הקרובה

 מבט מרחוב נס לגויים. 1

 51נס לגויים . 3 מבט מרחוב נס לגויים. 2

 פשב דימיטרפינת  51נס לגויים . 5 51נס לגויים . 4
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 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה. 3.1

 גרינבוייםצומת . 10

 3858רחוב . 14 מגרש ריק ממזרח. 13

7 

8 

10,11 

12 
5 

  -תיעוד צילומי. 3.1
 הסביבה הקרובה

 32-44נס לגויים  . 9 32-44נס לגויים  . 8 גרינבוייםמבט מצומת . 7

9 

 גרינבוייםמבט מצומת .11

 גרינבויים'  מבט מרח. 12

13 14 
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 חזיתות וגגות המבנה. 3.2

 ('מבט לאגף ב)דרומית לרחוב נס לגויים  -חזית ראשית. 2

 חזית ראשית' אגף ב. 5

 (צילום מקומת עמודים), אגף מרכזי. 7

 (צילום מקומת עמודים)' חזית אגף ב. 4

 חזית ראשית' אגף א. 6

 ('מבט לאגף א)דרומית לרחוב נס לגויים  –חזית ראשית . 1 (צילום מקומת עמודים)' חזית אגף א. 3

1 2 

4 
3 

5 

6 

7 

 (מבט ממגרש הספורט) גרינבוייםחזית מזרחית לרחוב . 8

8 

  -תיעוד צילומי. 3.2
 חזיתות וגגות
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 חזיתות וגגות המבנה. 3.2

 צפונית -חזית אחורית. 11 מערבית -חזית אחורית. 10 מערבית -חזית אחורית. 9

 גג אגף מרכזי. 12

9,10 11 

12,13 

 גג אגף מרכזי. 13

  -תיעוד צילומי. 3.2
 חזיתות וגגות

15 14 

 מבט לחצר האחורית לכיוון מערב. 15 מבט לחצר אחורית לכיוון מזרח. 14



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית

64 

 קומת מרתף -חללים פנימיים. 3.4

 חלל מרתף. 1 

 מבט אל גרם המדרגות. 2

 כניסה אחורית לקומת המרתף. 3 חלוקה פנימית לחדרים בקומת המרתף. 4 חלל המרתף. 5

 -תיעוד צילומי 3.4
 חללי פנים

3 
4 

1 
2 

5 
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61-63: עמודים  

1-19: תמונות  

  -תיעוד צילומי. 3.4
 חללי פנים

 קומת קרקע -חללים פנימיים. 3.4

'אגף א מרכזי -אגף פטיו   

"דן גורמה"  
'אגף ב  

64-65: עמודים  

20-32: תמונות  

66-68: עמודים  

33-52: תמונות  

 "דן גורמה"סגירה מאוחרת לטובת *
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 חלל פנימי כיתה דרומית. 24
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 קולונדה. 25

21 

20 

22 
23 

24 

25 

26 

 'שינויי מפלסים קומת קרקע אגף ב. 26

  -תיעוד צילומי. 3.4
 חללי פנים



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית

70 

 קומת קרקע -אגף ב -חללים פנימיים. 3.4
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 מהלך מדרגות ירידה לחצר. 2-מ מהלך מדרגות ירידה לחצר. 1-מ
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 מהלך מדרגות לקומה שניה. 13-מ שניה. מדרגות לק. 15-מ

 שניה. מהלך מדרגות לק. 12-מ

 (חסום)שלישית . מהלך מדרגות לק. 18-מ (חסום)שלישית . מהלך מדרגות לק. 16-מ

 שנייה. לקמדרגות   מהלך. 14-מ

:  תיעוד צילומי. 6.1
 קטלוג פרטים

 'אגף א  -מהלך מדרגות -חללים פנימיים. 3.4
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אלמנטים פריקסט, חיפוי טראצו שחור. 3 'מעקה בטון חשוף בירידה לחצר אגף א. 4 מעקה בטון ומעקה קל. 5   

 תעלת הפרדה בין המדרגות לקיר. 7 גרמי מדרגות -פרט תפר הפרדה. 6

:  תיעוד צילומי. 6.1
 קטלוג פרטים

 .מעקה מדרגות, תפר הפרדה בבטון.  8

 'גרם מדרגות זיזי בקומת הקרקע אגף א. 2 'גרם מדרגות זיזי בקומת הקרקע אגף א. 1

 'אגף א  -מהלך מדרגות -חללים פנימיים. 3.4
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 חללי פנים

 'אגף א -מהלך מדרגות -פנימייםחללים . 3.4

 קומת קרקע

 "דן גורמה"סגירה מאוחרת לטובת *

 בקומת הקרקע' וב' שינוי בגרמי המדרגות באגפים א*

             1:250, קומת קרקע

ג-קומות ב קומת עמודים  
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 מהלך מדרגות ירידה לחצר פנימית. 2 מהלך מדרגות ירידה לחצר פנימית. 1

 ראשונה. מהלך מדרגת לק. 8

 מהלך מדרגות לקומץ עמודים. 4 (עמודים)ראשונה .מדרגות לק. 6

 מהלך ירידות ירידה למרתף. 3

 שניה. מהלך מדרגות לק. 9 ראשונה. מהלך מדרגות לק. 7

 (עמודים)ראשונה . מהלך מדרגות לק. 5

:  תיעוד צילומי. 6.1
 קטלוג פרטים

 'אגף א -מהלך מדרגות -פנימייםחללים . 3.4
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 מהלך מדרגות לקומה שניה. 11

 שלישית.סיום מהלך המדרגות בק. 15
 מהלך מדרגות לקומה שלישית. 13

 מהלך מדרגות לקומה שניה. 12

 (מהלך מדרגות לקומה שלישית. 14

:  תיעוד צילומי. 6.1
 קטלוג פרטים

 מהלך מדרגות לקומה שניה. 10

 'אגף א -מהלך מדרגות -פנימייםחללים . 3.4
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אלמנטים פריקסט, חיפוי טראצו שחור. 3  מעקה בטון ומעקה קל. 5 

 גרמי מדרגות -פרט תפר הפרדה. 6

:  תיעוד צילומי. 6.1
 קטלוג פרטים

 .מעקה מדרגות, תפר הפרדה בבטון.  8

 'גרם מדרגות זיזי בקומת הקרקע אגף ב. 1

 תעלת הפרדה בין המדרגות לקיר. 7

 'אגף א -מהלך מדרגות -פנימייםחללים . 3.4
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 חצרות פנימיות, חצרות וצמחיה. 3.5
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  -תיעוד צילומי 3.5. 94
 חצרות וצמחיה

 חצרות פנימיות, חצרות וצמחיה. 3.5

 חצר פנימית מרכזית. 8 חזית צידית. 9

 חצר פנימית מרכזית. 3 אגף א –חצר פנימית . 1

 'אגף ב -חצר פנימית . 7

 חצר פנימית מרכזית. 5

 אגף א –חצר פנימית . 2

 'אגף ב -חצר פנימית . 6
 חצר פנימית מרכזית. 4
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 פיתוח שטח, חצרות וצמחיה. 3.5

 חזית אחורית. 16 חצר קידמית. 13 גינון צמוד לחזית הראשית. 15

 0חצר בכניסה לבית הספר. 12 שביל מרוצף בחצר הקידמית. 11 חצר קידמית. 10

 מגרש ספורט, חצר אחורית. 14

  -תיעוד צילומי. 3.5
 חצרות וצמחיה
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 ניתוח אדריכלי 96

 -הניתוח האדריכלי צריך לכלול

 מבנים גובלים וסביבה קרובה, ניתוח אורבאני של המבנה יחסית לרחוב•

 סכמת תנועה של המבנה•

 ניתוח נפחי ופרופורציות המבנה•

 אנלוגיות לתקופה וסגנון הבנייה•

 טיפולוגיות אופייניות  •

 תרבותיים והיסטוריים, ערכים חברתיים•

 תיעוד אדריכלי. 4

 אורט ארכיון:מקור                                                                                                                                                                                                                                                                                   הספומבט ממגרש , חזית מזרחית. 2
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 -תיעוד אדריכלי. 4.2 97
 מצב קיים

 מפה טופוגרפית
 1:1250 מ"קנ

 מצב קיים -תיעוד אדריכלי. 4

 תאור מילולי של הבניין 4.1

 .השיעורים ושתי קומות לכיתותבין קומת עמודים המשמשת כחצר מוגבהת להפסקות , קרקעלשלוש חצרות פנימיות ומורכבת מקומת ערוכה מסביב המבנה תכנית 

 .בו הספרייה וחדרי ההנהלה, יותרנמוך , שלישילשני צידי המבנה המכילים את חדרי הכיתות ובמרכזם נפח שניים  ,סימטריתבצורה שלושה נפחים הבנויים  מעל לקומת הקרקע

 .  הנגרותבלוקי בטון ופרטי , הסיליקטלבני , וקורות חשופיםבטון שלד .: חשופים ללא טיח וחיפויים מכל סוג שהוא" פשוטים"במבנה נעשה שימוש בחומרי בנייה 

 .הפנימיות החצרות אל הפונים ומוצללים פתוחים במסדרונות הוא כולו המבנה של התנועה מערך .הפתוחים המדרגות לחדרי הפנימיות החצרות לשתי המובילות צדדיו בשני כניסות שתי למבנה

   .החיצונית החזית אל צד בכל הפונים השירותים חדרי נמצאים הקומה בקצה ,הפנימית החצר של צידה משני ,מסדרון לאורך ,שורות בשתי מסודרת העליונות בקומות הכיתות חדרי

  .הסימטריה את הם גם מדגישים החזיתות וסידור הפתחים ,הכיתות חדרי של למבנה הכניסות .סימטרית אינה אשר הקרקע בקומת מלבד ,סימטרי מראה יוצרות המבנה חזיתות

 

  .שונה תחזוקתי במצב הנמצאים פריקסט ומבטון חשוף מבטון רבים אלמנטים קיימים במבנה זאת עם .הפתוחים באיזורים בתקרות בעיקר ורטיבויות מקומיות טיח והתקלפויות סדקים למעט המבנה נשמר כללי באופן

 .רבה במידה החזית נראות  על המשפיע באופן  ברזל בקורות וחוזקו האלמנטים  נצבעו הראשית בחזית

 .נפגמו או נשברו מהאלמנטים וחלק ,נצבעו מפריקסט הצללה רפפות :הדרומית בחזית

 .(המקורית בתוכנית לגמרי פתוחה שהייתה) החצר צדי בשני שירותים חדרי ונבנו מעקות נוספו ,העמודים נצבעו ,הביניים בקומת

  .סוידו והקירות המקוריות והנישות הארונות נאטמו ובכיתות בצבעים החשופים הבלוקים קירות נצבעו במסדרונות

 .סורגים והותקנו הוחלפו מהם ורבים מוזנח במצב חלקם ,נצבעו במבנה המקוריים העץ חלונות

   .הבניין חלקי בכל ומעקות גדרות ,מערכות ,מזגנים ,צנרות והתווספו הלכו הזמן ובמהלך ,כזה מסוג במבנה כיום נדרשות אשר והתשתיות המערכות כמות נדרשו לא המבנה הקמת בזמן

 .בחלקם נאטמו הפטיו בקירות התחתונים האוורור פתחי ,מהכיתות בחלק הוחלפו מקוריים ריצופים

 .וגבס בבלוקים נאטמו הקרקע קומת בכיתות העליונים החלונות שורת

 

 פנימיים ושינויים נעשו ,המבואה וליצירת לתיחום קירות נוספו ,המרכזי באגף שהיתה הויטרינה נאטמה השיפוץ במסגרת "גורמה דן" -קולינריה ללימוד ספר לבית והפיכתו חדש אגף לסגירת מהותי שיפוץ במבנה נערך בנוסף

 .תקרות הנמכת הכוללים "גורמה דן" של המטבח לחלל הנחוצים בחלל
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 מצב קיים

 מפה טופוגרפית
 1:1250 מ"קנ

 תרשים סביבה ומפה טופוגרפית 4.2

 1:1250תרשים סביבה 
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 תיעוד צילומי. 8.2

 עמוד
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 תוכנית פיתוח שטח .4.3

 ריצוף

 גינון

 גינון

 מגרשי ספורט

; 

 שטח לא מטופל

 גדר

 גדר

 מדרגות

 כניסה

 סככה
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             1:250, קומת מרתף

חשמל . ח  

 מדרגות

 מקלטים

 חניה

 -תיעוד אדריכלי. 4.4
 תוכניות מצב קיים

 מצב קיים תוכניות 4.4

:מקורית פרוגרמטיתמקרא חלוקה   
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כיתות ומעבדות, חדרי לימוד  מדרגות 

אוכל. ח  

 שירותים

 מטבח

 מחסן

ואדמינסטרציהמורים . ח  

 -תיעוד אדריכלי. 4.4
 תוכניות מצב קיים

 מצב קיים תוכניות 4.4

:מקורית פרוגרמטיתמקרא חלוקה   

פטיו-חצר  

             1:250, קומת קרקע
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   1:250תוכנית קומת קרקע 

 .על גבי התוכנית ההיסטורית, "דן גורמה"שינויים מבניים מתוך תוכנית שיפוץ 

     100-101ראה הגדלה בעמודים  * 

 -תיעוד אדריכלי. 4.4
 תוכניות מצב קיים

4 

9 

8 

6 

5 

סגירת רוב החלונות העליונים הכיתות. 2  

סגירת פתחים תחתונים. 3  

 קו ויטרינה מקורית

7 

שינוי גרם המדרגות. 1  

1 

2 
3 

הוספת קירות לתיחום וליצירת המבואה. 6  

סגירת ויטרינה הפונה לפטיו בקיר והרחבת האולם. 4  

סגירת חלונות עליונים בכל הכיתות. 5  

שינוי גרם המדרגות. 7  

"דן גורמה"ושינויים פנימיים בחלל הנחוצים לחלל המטבח של , הנמכות תקרות. 8  

ביטול הספריה וחלוקה מחדש של החללים הפנימיים. 9  

 מצב קיים תוכניות 4.4
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 10/01/12:  תאריך  זוסמןאילנה ' אדר: תכנון 1:200: מ"קנ, אורט יד שפירא, דן גורמה -בנייה/ תוכנית הריסה : 36 מסמך

 קיר חדש

 -תיעוד אדריכלי. 4.4
 תוכניות מצב קיים

 בנייה/הריסהתוכניות  4.4
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 10/01/12:  אילנה זוסמן  תאריך' אדר: תכנון1:200:מ"קנ, אורט יד שפירא, דן גורמה - תוכנית: 37מסמך 

 10/01/12:  אילנה זוסמן  תאריך' אדר: תכנון, אורט יד שפירא, דן גורמה -חזית דרומית הפונה לפטיו : 38מסמך 

 -תיעוד אדריכלי. 4.4
 תוכניות מצב קיים

 (חדש)קיים תוכניות מצב  4.4
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 1:250, קומת עמודים -'תוכנית קומה א

אולם אסיפות  \ספריה  

 מדרגות

 מרפאה

 -תיעוד אדריכלי. 4.4
 תוכניות מצב קיים

 מצב קיים תוכניות 4.4

סגירת  

 מאוחרת

סגירה  

 בשער

סגירה  

 בשער

אין גישה  

 למרפסת

סגירה  

 בשער

:מקורית פרוגרמטיתמקרא חלוקה   

פטיו-חצר  

מוגבהת" חצר הפסקות"  
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 -תיעוד אדריכלי. 4.4

 תוכניות מצב קיים

 1:250( חסומה בשער' באגף א' הגישה לקומה ג)',וג' תוכנית קומות ב

כיתות ומעבדות, חדרי לימוד  

 מדרגות

 שירותים

מורים. ח  

 מצב קיים תוכניות 4.4

'בקומה ג  

סגירה  

 בשער

:מקורית פרוגרמטיתמקרא חלוקה   

 מסדרון פתוח
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 ארכיטקטוניים

 פרטים ארכיטקטוניים. 6



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית

108 

 פרטי בטון סידורי' מס

.1-פב היוצרים מערכת הצללה אופקית לחזית " ח"אלמנט הצללה מבטון פריקסט בצורת האות  
.הדרומית  

.2-פב אלמנטים בצורת מנסרה ריבועית היוצרים מערך של כוורת , אלמנט הצללה מבטון פריקסט 
.מופנה לחזית מערבית" משרביה"  

.3-פב בחלק העליון  , בניה בבלוק בטון חשוף, נישה לארון קיר בכיתות הלימוד ובחדרי המעבדה 
 קופינג בטון פריקסט

.4-פב האלמנטים ממוקמים בקירות הגובלים עם החצרות  . אלמנטי ספספל מבטון פריקסט 
.הפנמיות ויוצרים פתחי איוורור תחתונים המיצרים סירקולציה של אוויר  

.5-פב  .'ממוקם לאורך המסדרונות בחצר הפנימית באגף ב, גגון בטון 

.6-פב ממוקם בקירות חלוקה פנימיים של הכיתות והמעבדות , קיר בבניה חשופה של בלוקי בטון 
.ומעקות החצרות הפנימיות  

.7-פב .רפפות ורטיקליות היוצרות הצללה לכיוון מזרח, אלמנט הצללה מבטון פריקסט   

.8-פב התעלות יוצרות חלונות  , מעל לחדרי ההנהלה בקומת העמודים" תקרת תעלות"אלמנט  
.עליונים בחלל המשרדים  

.9-פב חשוף.אלמנט בטון . אלמנט גגון כניסה לאיזור חדרי ההנהלה בקומת העמודים   

.10-פב בולט מקיר המבנה ומרחף מעליו בעזרת חלון סרט  , אלמנט כרכוב גג המבנה מבטון חשוף 
.הממוקם מתחתיו  

.11-פב חלק הגבהת המתכת  . מעקה מאלמנטי בטון פריקסט עם פרט מחבר בטון בחלקו התחתון 
"קומת חצר ההפסקות"ממוקם בקומת העמודים . הינו מאוחר  

.12-פב חלק עליון קופינג בטון פריקסט, בניה בלוק בטון חשוף, מעקה חצרות פנימיות   

.13-פב רצפה וקורות בטון היוצרות אלמנט הצללה על החזית , הבלטת המערכת הקונסטרוקטיווית 
.ממוקם בחזיתות מזרחית ומערבית. ועל פס חלונות עליון  

.14-פב .קיר לבני סיליקט בבניה חשופה בקצהו העליון קופינג פח אבץ   

.15-פב  עמוד בטון אליפטי עם פרט ניתוק 

.16-פב .ממוקם בקיר חדרי הכיתות. פרט תפר הפרדה במבנה   

17-פב  פרט הפרדה בין רצפת בטון לקיר בלוקי בטון 

.18-פב .מעקה מדרגות, תפר הפרדה בבטון   

 קטלוג פרטים -פרטים ארכיטקטוניים. 6
 רשימת פרטים. 6.1

פרטים  . 6.1
רשימת  : ארכיטקטונים
 פרטים

 פתחים סידורי' מס

.1-ח מורכב ממקטעים  . פונה למסדרון, חלון סרט עליון מעץ נמצא מעל לדלתות הכניסה לכיתות 
..קבועים ומקטעים לפתיחת קיפ   

.2-ח נמצא בסדנאות העבודה בקומת  . חלק עליון ותחתון בפתיחת קיפ. שדות 3חלון עץ עם חלוקה ל 
. חזיתות צפונית ודרומית, הקרקע  

.3-ח . חלון עליון מעץ לפתיחת ציר תחתון    

.4-ח מורכב ממקטעים קבועים ומקטעים  . חלון סרט עליון  מעץ במסדרון המשרדים בקומת הקרקע  
..לפתיחת קיפ  

.5-ח מורכב מקטעים קבועים וקטעים  . חלון סרט עליון מעץ בחדרי הכיתות בחזית מזרחית ומערבית 
.לפתיחת קיפ  

.6-ח מופיע בחדרי הכיתות . חלק עליון קבוע וחלק תחתון בפתיחת קיפ, שדות 3חלון עץ  עם חלוקה ל 
.בחזית צפונית ודרומית  

.7-ח  

 

הנגרות  . נמצא בקצה מסדרון חדרי הכיתות, פתח חלון  בקיר חזיתות מערבית ומזרחית
.   המקורית כבר אינה נמצאת  

.8-ח ודלת עץ " ינצילה'צ"מסגרת עץ משולבת שדות זכוכית , החוצצת בחדרי המורים, ויטרינת עץ 
 צלאה ללא זיגוג

. 9-ח  דלת כניסה ראשית 

 ריצוף וחיפוי סידורי' מס

.1-פר משטח הריצוף  מורכב מצבע , בצבע אדום ושחור 20/20אריחי טראצו   הפנל , אדום משולב בפסים שחורים -
.נמצא בכל המעברים והמבואות במבנה. גם הוא באריחים שחורים  

.2-פר .בסדנאות בקומת קרקע ובכיתות הלימוד, בגווני חום אוקר 20/20ריצוף טראצו    

.3-פר .בגרמי המדרגות הראשיים, מדרגות פריקסט טרצו שחור   

.4-פר "גרנולית"בצבע אדום משולבים בריצוף אבני נחל גדולות בסגנון  20/20אריחי טראצו    

.5-פר .אריחי בטון מלבניים אפור בהיר ואפור כהה בחצרות החיצוניות   

.6-פר רצפה צפה בקומת העמודים, אריחי בטון מלבניים אדומים ואפורים   

.7-פר  מדרגות סידורי' מס תבליט קיר בחזית הראשית 

.1-פר 'אגף א -גרם מדרגות זיזי בקומת הקרקע   

.2-פר 'אגף ב -גרם מדרגות זיזי בקומת הקרקע   

.3-פר  תפר הפרדה במעקה בטון 

.4-פר  מעקה בטון ומעקה קל  

.5-פר  תפר הפרדה בתקרת גרם מדרגות 

.6-פר  תעלת הפרדה בין המדרגות לקיר 
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 ואלמנטים מקורייםסימון פרטים  6.1

:  תיעוד צילומי. 6.1
 קטלוג פרטים

.4-פב .4-פב   

.1-פב  

.3-פב  

.1-פב  

.3-פב  
.3-פב  

.3-פב  

.7-פב  

.2-פב .6-פב   

.6-פב  

.6-פב  

.5-פב  

.5-פב .15-פב   

.1-ח  

.1-ח  

.2-ח  

.2-ח  

.2-ח  

.2-ח  

.2-ח  

.1-פר  

.1-פר  

.4-פר .4-פר   

.3-פר  

.3-פר  

.5-פר  

.2-פר  

.2-פר  

.8-ח  

'מדרגות אגף ב  

.2-פר  

.4,3 -פב  

'מדרגות אגף א  

.1-פר  

.6-פב  

.4,3-פב  

.5-פב  

.5-פב  

.6-פב  
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 פרטים ואלמנטים מקוריים 6.1

:  תיעוד צילומי. 6.1
 קטלוג פרטים

.4-ח  

.8-פב  

.8-פב  

.9-פב  

.10-פב .10-פב   

.11-פב .11-פב   

.11-פב  

.11-פב  
.15-פב  

.3-ח  

.3-ח  

.4-ח  

.9-פב  

.6-פר  

.3-פר  

.3-פר  

.6-פר  

.2-פר  

6.-פר  

.1-פר  

.2-פר  
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 פרטים ואלמנטים מקוריים 6.1

:  תיעוד צילומי. 6.1
 קטלוג פרטים

.3-פב  

.3-פב .3-פב   

.3-פב .6-פב   

.6-פב  

.15-פב  

.12-פב .12-פב  .13,14-פב   

.14,13-פב  

.13,14-פב  

.13,14-פב  

.5-ח  

.1-ח  

.5-ח  

.5-ח  

.7-ח  

.7-ח  

.7-ח  

.7-ח  

.6-ח  

.6-ח .6-ח   

.6-ח  
.6-ח  

.1-ח  

.1-ח .1-ח   

.1-פר  
.1-פר .3-פר   

.3-פר  

.2-פר  

.2-פר  
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 ופרטי בטון פריקסטים -פרטים ואלמנטים מקוריים. 6.1

 אלמנט ספסל מבטון פריקסט. 4-פב

 יוצרת חלונות עליונים, "תקרת תעלות"אלמנט . 8-פב בטון חשוף, אלמנט גגון כניסה לאיזור חדרי ההנהלה. 9-פב

 חלוקה פנימית בכיתות, קיר בלוקי בטון חשופים. 6-פב

:  תיעוד צילומי. 6.1
 קטלוג פרטים

 "ח"פריקסט בצורת , בטון חשוף, אלמנט הצללה.1-פב
 קופינג בטון פריקסט, בנייה בבלוק בטון חשוף, נישה לארון. 3-פ צורת מנסרה, פריקסט -בטון חשוף" משרביה", אלמנט הצללה. 2-פב

 'לאורך המסדרונות בחצר הפנימית אגף ב, גגון בטון. 5-פב

 רפרפות ורטיקליות, אלמנט הצללה מבטון פריקסט. 7-פב
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 ופרטי בטון פריקסטים -פרטים ואלמנטים מקוריים. 6.1

 פרט תפר הפרדה בחדרי הכיתות.17-פ

 פרט ניתוק, עמוד בטון אליפטי. 15-פב

:  תיעוד צילומי. 6.1
 קטלוג פרטים

 קורות בטון חשופות במסדרונות ובכיתות הלימוד. 16-פ

 קופינג בטון פריקסט, בטון חשוף. מעקה חצרות פנימיות. 12-פב

 פרט תפר הפרדה במעקה מדרגות.18-פ

 .אלמנט כרכוב גג מבנה בטון חשוף. 10-פב

 קופינג פח אבץ, קיר לבני סיליקט בבניה חשופה. 14-פב

 פרט מחבר בטון, מעקה מאלמנטי בטון פריקסט.11 -פב

 הבלטת קורות ורצפות קונסטרוקטיביות, אלמנט הצללה. 13-פב
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 פתחים -פרטים ואלמנטים מקוריים 6.1

בחזיתות  , בכיתות. מורכב מקטעים קבועים ומקטעים לפתיחת  קיפ, חלון סרט עליון. 3-ח חלק תחתון בפתיחת קיפ, קבוע בחלקו העליון, 3חלוקה ל, חלון עץ. 6-ח
 המזרחית והמערבית

מורכב מקטעים קבועים . פונה למסדרון פנימי, חלון סרט עליון מעץ בכיתות לימוד. 1-ח עמודים. פתיחת ציר משרדי הנהלה ק, חלון עליון. 3-ח
 ומקטעים לפתיחת קיפ

:  תיעוד צילומי. 6.1
 קטלוג פרטים

 ממוקם בקצה מסדרון כיתות לימוד. חזיתות מערבית ומזרחית, פתח חלון. 7-ח

ממוקם , חלק אמצעי קבוע, חלק עליון ותחתון בפתיחת קיפ , 3חלוקה ל, חלון עץ. 2-ח
 חזיתות צפונית ודרומית, בכיתות

. מורכב מקטעים קבועים ומקטעים לפתיחת  קיפ, חלון סרט עליון. 4-ח
 קומת עמודים, במשרדים

ודלת מלאה ללא  " ילה'ינצ'צ"מסגרת משולבת בשדות זכוכית , ויטרינת עץ. 8-ח
 זיגוג

 דלת כניסה ראשית. 8-ח
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 ריצופים -פרטים ואלמנטים מקוריים. 6.1

בצבע אדום משולבים בריצוף אבני נחל גדולות  20/20אריחי טראצו  .2-פר בגרמי המדרגות הראשיים, מדרגות פריקסט טרצו שחור .3-פר
 "גרנולית"בסגנון 

 

 רצפה צפה בקומת העמודים, אריחי בטון מלבניים אדומים ואפורים .4-פר

 

 .אריחי בטון מלבניים אפור בהיר ואפור כהה בחצרות החיצוניות..6-פר

 .נמצא בכל המעברים והמבואות במבנה. הפנל גם הוא באריחים שחורים, אדום משולב בפסים שחורים -משטח הריצוף  מורכב מצבע , בצבע אדום ושחור 20/20אריחי טראצו . 1-פר

 

:  תיעוד צילומי. 6.1
 קטלוג פרטים

 .בסדנאות בקומת קרקע ובכיתות הלימוד, בגווני חום אוקר 20/20ריצוף טראצו  .5-פר
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 תבליטי קיר -פרטים ואלמנטים מקוריים. 6.1

 תבליט קיר בחזית הראשית. 7-פר

:  תיעוד צילומי. 6.1
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 מדרגות -פרטים ואלמנטים מקוריים 6.1

אלמנטים פריקסט, חיפוי טראצו שחור. 3  ומעקה קלבטון מעקה . 5 

'מעקה בטון חשוף בירידה לחצר אגף א. 8  תעלת הפרדה בין המדרגות לקיר. 7 גרמי מדרגות -פרט תפר הפרדה. 6 

:  תיעוד צילומי. 6.1
 קטלוג פרטים

 .מעקה מדרגות, תפר הפרדה בבטון.  4

 'גרם מדרגות זיזי בקומת הקרקע אגף א. 2 'גרם מדרגות זיזי בקומת הקרקע אגף א. 1
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 טכנולוגיה וחומרי בניה:

 . תוך התבססות על ייצור עצמי ועל יבוא מוגבל -הייתה המדינה שרויה בתקופת הצנע שהכתיבה בנייה בתקני המינימום הנדרש בשל מחסור אמיתי בחומרים ובמימון  20-של המאה ה 60-וה 50-בשנות ה"...

 .הישראלי המשך ותגובת נגד לסגנון הבנייה הבינלאומי שהיה שכיח עד לשנות החמישים הברוטליזםמבחינה היסטורית וכרונולוגית היווה 
הם ניסו לתת נוכחות מקומית  לישות העירונית הישראלית שחיפשה לעצמה ביטויים באותם  . ביקשו לעבוד בנאמנות לחומר ובישירות בה עובד מהנדס הבניין, בני הדור השני לאדריכלות בישראל, הברוטליסטיםהאדריכלים 

 .הימים
 :עקרונות בולטים בברוטליזםמראשיתו ניכרו 

 ביטוי ישיר למערך הפונקציונאלי של התוכנית-
 החצנה מדוקדקת של מערכות הבניין -
 ביטוי ישיר של תכונות החומר-

שהיו המילואות של שלד הבטון נותרו גם הן ללא גימור  , קירות הבלוקים ולבני הסיליקט מייצור מקומי. לא נעשה כל גימור של טיח או צבע, 20*20מרגע פירוקן של תבניות השלד לא נותר לקבלן אלא לרצף במרצפות מוזאיקה 
 .וזאת כדי להוציא את דלות החומר מדלותה ולהפכה למקור גאווה ולסמל

 .נדרשה מיומנות טכנית גבוהה במלאכת היציקה, וכדי שהצביון האמיתי של הבטון יקבל ביטוי הולם, כדי להבטיח תקן ייצור גבוה ושלד בטון אמין
 . מבחינת אופן הכנתו ובשל היותו נוזלי נעשה השימוש בבטון על פי העיקרון הקונסטרוקטיבי הבסיסי הנעוץ בלכידותו של החומר

את אחידותו ואת חוזקו של " מחלישים"בקירות הברוטליסטים היצוקים מבטון אין מרווחים ואין מחברים ה. בניגוד לסגנון הבנייה הבינלאומי בו נבנו המבנים משלד בטון ולבני סיליקט והקירות חופו בטיח חלק שסויד בלבן
 .  החומר

 ..."  העיצוביתבאותה התקופה נעשה שימוש שכיח באלמנטים טרומיים כחלק ממסגרת התיעוש והחיסכון וכחלק מן השפה 
 (הוצאת מוזיאון תל אביב לאומנות, צבי אפרת, הישראלי הפרוייקטמתוך )
 

 אורט יד שפירא:
שלד הבטון של המבנה מובלט ונותר . הבניין מחצין וחושף את חומרי הבניה והטכנולוגיה שמהם הוא בנוי, גם בנושא טכנולוגיית הבניה ניתן לומר על המבנה של אורט יד שפירא שהוא נציג מובהק ומאופיין של הסגנון והתקופה 

אלמנטי משרבייה  , "בריסוליי"בנוסף הבניין מעוטר בשלל אלמנטים מבטון פריקסט אשר יוצרים גם הם . מעקות וריצופים, גגונים, הצללות,קורות גלויות ,חשוף ומיצר מגוון אלמנטים אדריכליים החל מעמודים פיסוליים
.מעקות וקופינגים למעקות אלו   

 מעטפת המבנה: 

מעטפת חדרי  הכיתות לכיוון צפון מורכבת משילוב של מילואת בטון חשוף ופתחי חלונות גדולים . החיצונית בחזיתות המזרחית והמערבית בנויה ממילואות לבני סיליקט אשר בהן משובצים פתחים עם נגרות עץהמעטפת 
לפני החזית ממוקמת חזית הבנויה מאלמנטי בטון פריקסט היוצרים מסך של  , קיר בטון חשוף משולב בחלונות גדולים בדומה לחזית הצפונית כאשר בנוסף, החזית הדרומית בנויה כמעטפת כפולה.לתאורה טיבעית של הכיתות

.הצללה על החזית הדרומית ויוצרים מראה של אריג בחזית  
.בגוונים שונים 20/20הריצופים במעברים הפנימיים ובכיתות הלימוד הם ריצופי טראצו , החלוקות הפנימיות של המבנה מתבצעות בעזרת קירות בלוקי בטון חשופים  

.מישורי לגמרי ללא שיפועיי ניקוז" חצר העליונה"הריצוף בקומת העמודים מעל למעבדות בנוי ממרצפות בטון גדולות המונחות על חגורות ויוצרות רצפה צפה אשר מאפשרת את משטח ה  
 חלונות ופתחים: 

. הנגרות בפתחים היא נגרות עץ. הם אינם פתח בקיר אלא חיבור בין סופו של חומר אחד לתחילתו של חומר אחר , ניתוק בין חומר לחומר/השימוש בבניה חשופה במקרים רבים הפתחים והחלונות משמשים גם בתור מחברבשל   
.בחלק העליון של קיר הסיליקט רואים שימוש בפח אבץ כקופינג לקיר המבנה וגם בחלונות נעשה שימוש בחומר זה כסף חלון  

 טכנולוגיות בנייה. 9

 פירוט טכנולוגיית הבניה וחומרים. 9.1

 מדרגות:
מעקה המדרגות בנוי מחלק מלא מבטון חשוף  . ת טראצו כנראה במקוםיקוהמדרגות במבנה עשויות מיציקות טראצו שחורות ככל הנראה יציקות פריקסט אשר הונחו על יציקת הבטון של המדרגות בפודסטים נעשה שימוש ביצ

. וחלק עליון של מעקה ברזל   
 אלמנטי בטון פריקסט:

ספסלים וניתן לומר שלמרות אופיו הסגפני הישיר והפשוט של הסגנון הבניין משופע בעושר של פרטים ומגוון  ,מעקות, אלמנטי הצללה שונים: במבנה נעשה שימוש רב באלמנטי בטון פריקסט המשמשים כאלמנטים שונים
.טקסטורות אשר מציגות את חומרי הבניה במיטבם  

 . 
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 מצב פיסי והערכה הנדסית. 10

 .באופן כללי נשמר מבנה בית הספר אורט יד שפירא במצב טוב מאד והוא מתוחזק באופן שוטף

 .אשר עבר שיפוץ והסבה לבית ספר לבישול  במסגרתו הוחלפו ושונו אלמנטים מקוריים רבים , המבנה לא עבר שינויים ותוספות בניה מלבד אגפו המרכזי של בית הספר בקומת הקרקע

 (.בעיקר בגרמי המדרגות ובחזית הראשית)תיקונים ותוספות נעשו על מנת להתאימו לתקנים ולדרישות של משרד החינוך 

 לפחות בחלקים שונים של המבנה וניתן יהיה לשחזר פריטים חסרים לפי הדוגמאות הקיימות במבנה, כמעט כל הפרטים המקוריים של המבנה קיימים

 בנוסף עבר

 :צבע וטיח 

 .אשר נצבעו לאחרונה בצבעי כחול ולבן, חזית המבנה הראשית עוצבה ברובה באמצעות אלמנטים טרומיים מבטון  חשוף היוצרים דוגמה וקצב לחזית.  1

 קירות פנימיים בכיתות, וכך גם מעקות בטון. קירות הבלוקים החשופים במקור בלוביי קומות הלימוד נצבעו בצבע.  2

 : חיזוק

 .האלמנטים הטרומים המרכיבים את החזית חוזקו וקובעו באמצעות קורות פלדה. 3

 חיזוקים מקומיים  . 4

 :  פתחים

 .נסגרה שורת החלונות העליונים הפונים מהכיתות לחצר הפנימית, באגף א.  5

 .בקומת הקרקע נאטמו פתחי האוורור התחתונים הפונים לחצר הפנימית המרכזית' באגף א.  6

 .כחלק משיפוץ המבנה והסבת האגף המרכזי לבית ספר לבישול פורקה הויטרינה שפנתה  מהחצר המרכזית לחדר האוכל ובמקומה נבנה קיר.  7

 .חלק מחלונות המבנה הוחלפו או נצבעו. דלתות  הכניסה לכיתות הוחלפו.  8

 :גרמי המדרגות ולובי כניסה 

 .על מנת לעמוד בתקני משרד החינוך הודבקו פסים מונעי החלק על המדרגות. מדרגות הטרצו השחורות בבניין נשמרו בצורה טובה. 9

 .צביעת המעקה והוספת ברגים למניעת החלקה. 10

 סדקים ותיקוני טיח מקומיים  , רטיבויות.11

 קומת העמודים -הוספת מעקות קלים בקומת החצר. 12

 :תשתיות

 תוספת צנרת וחיווט חיצונית. 13

 תוספת מזגנים. 14

 :אלמנטים טרומיים

 אלמנטים טרומיים חסרים או שבורים. 15

 :תוספות ושינויי בניה

 תוספות בניה  . 16

 "דן גורמה"שיפוץ . 17

 סקירת בעיות פיזיות10.1 
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 חיזוקים בחזית הבניין הראשית  . 3 צביעת אלמנטים מבטון . 1

 סגירת שורת חלונות עליונים מבט מבחוץ. 5

 צביעת קיר בלוקים חשוף. 2

 חיזוקים בחזית הראשית. 4

 הדבקת פסי מניעת החלקה. 9 סגירת ויטרינה חצר פנימית מרכזית. 7 סגירת פתחי אוורור בקומת קרקע. 6

 הוספת עמודי פלדה לחיזוק ותמיכה בקומת הקרקע אגף ב

 תיעוד צילומי -סקירת בעיות פיזיות 10.2
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 צביעת ותוספת למעקה. 10 חלחול מי גשם –רטיבויות  במעקות החצרות הפנימיות . 11

 חזית מזרחית -סדקים  ותיקוני טיח מקומיים

 קומת עמודים -רטיבויות  בתקרת משרדי ההנהלה. 12 בתקרת קומת העמודים -רטיבויות 

 אגף א –רטיבויות  במעקות החצרות הפנימיות 

 אגף ב –רטיבויות  במעקות החצרות הפנימיות 

 חזית אחורית -סדקים  ותיקוני טיח מקומיים חצר פנימית אגף ב -סדקים  ותיקוני טיח מקומיים

 תיעוד צילומי -סקירת בעיות פיזיות 10.2
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 כיתות לימוד -סדקים  ותיקוני טיח מקומיים

 הוספת מעקה קל וסורגים חזית אחורית

 הוספת גדר וושער בקומת העמוים אגף ב הוספת מעקה קל בקומת העמודים. 12

 תוספת חיווט ותאורה . 13 תוספת צנרת על החזית המזרחית. 13

 תוספת מערכות בחצר בית הספר תוספת  מערכות על גג האגף המרכזי

 תיעוד צילומי -סקירת בעיות פיזיות 10.2



 אדריכליםאודו :תיעוד

 א"ת 10 הירשנברג

 035230955: טל

 יד שפיראאורט  שם הפרק
שלמה  , זאב ברלין: אדריכלים

 מייזליץפלד ואריאל 

 תאריך

 

08-2015 

 עמוד שם התכנית

126 
 טכנולוגית בניה 9.1

אלמנטי הצללה טרומיים מבטון  . 15
 שבורים או חסרים

 אלמנטי בטון טרומיים שבורים או חסרים

 אלמנטי בטון טרומיים שבורים בחזית הראשית. 15 אלמנטי הצללה טרומיים שבורים בחזית מזרחית אלמנטי בטון טרומיים שבורים בחזית הראשית

 תוספת מזגנים על החזית תוספת מזגנים על החזית הראשית אגף ב -תוספת מזגנים חצר פנימית. 14

 "דן גורמה"שיפוץ והסבת האגף המרכזי ל -תוספת בנייה. 17 מחסן באגף ב קומת עמודים   -תוספת בנייה שירותים באגף א קומת עמודים  -תוספת בנייה. 16

 תיעוד צילומי -סקירת בעיות פיזיות 10.2
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 שאלות פתוחות. 11

 . וחזיתות על בסיס מדידה המתארות את המצב הקיים תוכניות1.

 . תכניות וחזיתות מצב מקורי משוחזר על פי מדידה2.

 סקר הנדסי והגדרת המערכת הקונסטרוקטיבית3.

 .פרטים מקוריים על פי שרטוט ומדידה4.
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 מקורות. 12

 .אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה1.

 .אורט ישראל, מחלקת רכש ונכסים2.

 .מוזיאון תל אביב לאומנות, צבי אפרת, הפרויקט הישראלי3.

 תל אביב' אונ, אתר המפות של החוג לגיאוגרפיה 4.

 .אתר האינטרנט של עריית תל אביב5.

 ישראל" אורט"ארכיון הנדסי 6.

 "יד שפירא -אורט"הנהלת בית הספר 7.

 מקורות. 12


