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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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 רקע היסטורי ותרבותי 2.1

 תיעוד היסטורי. 2

 רקע היסטורי  
 

 מהחומות  של יפו  היציאה 
 

. ובתוכה מבצר קטן, מגדלים וחפיר, יפו הייתה עדיין עיר קטנה מוקפת חומה 19-המאה הבאמצע של 
בעקבות לחץ האוכלוסייה  . הבניה בצמוד לחומה נאסרה כל עוד נשמר תוארה של יפו כעיר מבצר

לפתוח שער נוסף בחומה   60 -המקומית והגברת ההשפעה האירופאית הוחלט בסוף שנות ה
באמצע  . אך עקב השיפור שחל במצב הביטחוני של העיר הפך השער עד מהרה למיותר, המזרחית

בתוך שנים אחדות התפוררו או  . שנות השבעים בוטל מעמדה של יפו כעיר מבצר והחומה פורקה
גם מצד הים התמוטטו חלקים  . פורקו גם רוב החומות ממזרח ודרום והחפיר סביב העיר מולא

אך תותחיו יצאו מכלל שימוש ומן הבסטיון  , אמנם מצפון נותר עוד חלק מהבסטיון -מהחומה 
  .מזרחי נותרו שרידים בלבד-הדרום
כחלק מתהליך התפתחות   ,עיר שהיתה בצורה לאורך אלפי שנים ,חומות יפונהרסו  1879בשנת 

בעקבות שגשוג ענף הפרדסנות והפיכתה של יפו למרכז גידול   ,גדילה זו נגרמה בין היתר .וגדילת העיר
 .ישראל ונמל הייצוא היחיד לפרי זה-ההדרים בארץ

ואז גם החלו נסיונות עצמאיים וזרים  ,חלקם יהודים ,תושבים 5000-כביפו היו  19-הבאמצע המאה 
 .להתיישבויות מחוץ לחומה

בתוואי החפיר והחומה ולאורך   ,התרכזה בתחילה ברצף עם העיר העתיקה ,הבנייה מחוץ לחומות יפו
אחר כך  .חאנים ומחסנים ,לאורך דרכים אלו נבנו חנויות .עזה ושכם,הדרכים הראשיות לירושלים

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

תופעה  היתה  19-החל מהמאה ה  ,ישראל-התפתחות פרדסים מסביב לערים מוקפות חומה בארץ
 ,ותאר גנים מרהיבי עיניים ליד העיר ,האסלקוויסט ,חוקר טבע שבדי בארץביקר  1751בשנת  .רחבה

 .הכוללים בעיקר תאנים ורימונים וכן הדרים
ישראל ענפי חקלאות שונים שדרשו היצמדות לקרקע  -התפתחו בארץ ,מאנית'במהלך התקופה העות

ראשיתה  .מבחינת הפלח הערבי ומאוחר יותר גם מבחינת האיכר העברי ,במשך העונות החקלאיות
ובהמשך בניית מבני משק ,של ההיצמדות לקרקע היתה בחפירת בארות להשקיית השדות והמטעים

כן יגבר  ,ואילך ככל ששטחי הפרדס יתרחבו ויתרחקו מן העירמעתה .ומגורים לבעלים ולפועלים 
לא רק כמקור לאספקת מים אלא גם כמקום המגורים והמשמר של  ,הצורך בהקמת בייארות

 .הבעלים והפועלים
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 רקע היסטורי ותרבותי 2.1

 תיעוד היסטורי. 2

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

וכך גם יוזמות רבות פרחו " בייארות"ה,  הגנים , שהביאה שלום ובטחון, בתקופה הנדונה. לאורך זמן
,  לימונים, מטעי יפו הכילו עצי תפוזים. אחרות של תושבי יפו ושל המתיישבים החדשים בעיר

ידי חפירת  -אפשרו שאיבה פשוטה על ,יחסית ,מי התהום הגבוהים. ודקליםתאנים , בננות, רימונים
נחפרו ליד הבאר בריכות  לרוב  .ידי בהמה-המופעל על ,גלגל לשאיבת מים ,בארות ושימוש באנטיליה
 .ומערכות תעלות להשקיה

 
 "(סכנאת)"השכונות המצריות 

צפונית  . רובם עסקו בחקלאות. מיושב מצרים, מזרח לחומה נמצא רובע של חושות נמוכות-מדרום
ידי מתיישבים ממצרים בגנים של יפו וכן -בתים רבים נבנו על. משערי העיר נמצא כפר של קופטים

,  מ מן העיר העתיקה ובסמוך לדרכים הראשיות לעזה"ק 2ברדיוס של עד , צפונית ודרומית לה
תהליך  . רוב הבניינים נבנו מתערובת של עפר וחומר מלכד ומעטים נבנו מכורכר. ירושלים ושכם

הסתפחות לכפרים קיימים  , שכלל הקמת כפרים, התיישבות זה של מצרים לאורך מישור החוף
 .19-והקמת סכנאת ליד ערים היה תהליך מתמשך במהלך המאה ה

 
 הפרבריםהתפתחות 

שכן הן היוו את הגרעין הראשוני  , ניתן לראות בסכנאת חוליה שקשרה בין הגנים לפרברים
נכללו אף הסכנאת הרחוקות יותר בתחום , עם גידולה של יפו, במשך הזמן. להתפתחות פרברים

  .העירוני של יפו
 

 הבניה ויוזמיה
בתחומי העיר העתיקה נשמרה . לא ניכר שינוי מהותי ביפו מבחינת אופי הבניה 19-באמצע המאה ה

אולם ניצני השינוי באופי הבניה נתגלו בהמשך בבנייה החדשה , צורתם המסורתית של המבנים
 .הציבורית של העדות הנוצריות בתוך החומה ומחוצה לה וגם התפתחות בניה חדשה פרטית למגורים

סגנון הבניה באזורים שהתפתחו בסמוך לתוואי החומה והחפיר ובצמוד לדרכים הראשיות הצביע על  
באזורים אלו היתה בניה . צפיפות הבניה היה נמוכה בהרבה מזו שבתוך העיר העתיקה. שגשוג ועושר

בדירות המגורים בלט  . משולבת של מסחר ומלאכה בקומות הנמוכות ומגורים בקומות העליונות
רוב הדירות היו בעלות מרפסת חיצונית שהשקיפה . ריבוי הפתחים המקושתים בקשתות מחודדות

ידי עשירי יפו אף בתוך -בתים בסגנון ובמימדים דומים ששימשו למגורים בלבד נבנו על. לרחוב
את הביטוי להתחלת החדירה של טכנולוגיות    בבניינים אלו ניתן לראות. הגינות שהקיפו את העיר
אולם לצורכי קירוי  , אבן הכורכר המסורתית נותרה כחומר בניה בסיסי. בניה וחומרי בניה חדשים

 .בזכוכית וברעפים, רב השימוש בעץ
 

 http://www.bateibeer.com/yafo.html: מתוך אתר  
 .בתי הבאר הארמונות הנעלמים של  יפו 
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 ענף הפרדסנות 

לענף יצוא מתפתח   )"שמוטי"ובמיוחד גידול זן ה( הפך גידול פרי ההדרים 19 -ההמאה באמצע 
 'יפואי'הביקוש לתפוז ה .מרכז ההדרים הארצישראלי היה ביפו .והולך בכלכלתה של ארץ ישראל

תרמו  ,ועם פתיחת תעלת סואץ  19-והתפתחות הסחר הימי והספנות החל מאמצע המאה ה
ההתיישבות המערבית והיהודית  .לצורכי ייצוא  ,להרחבתם של שטחי ההדרים בסביבתה של יפו

  .השפיעה גם על תופעה הבייארות בקרב הערבים ,שעודדה את גידולי ההדרים
אולם גם לא מעט בתחום האדריכלי   ,השפעות אלה יבואו לידי ביטוי בתחום הטכנולוגי בעיקר

ורווחה   ,תחושת הביטחון ,ההתפתחות הטכנולוגית בתחום ההידרולוגי .ובהיקפה של התופעה
הביאו רבים מתושבי העיר להקים להם בייארות בלב הפרדסים ולהעתיק לשם את  ,כלכלית יחסית

תהליך זה הוא  .יילך ויתעצם במאה העשרים 19-שלב זה יתפתח בעיקר בשלהי המאה ה .מגוריהם
 ,הריסת חומת יפו .למעשה אחד מן הזרזים של תהליך היציאה מן החומות והתרחבות העיר

המהווה מרכז לגידול ההדרים  ,מהווה ציון דרך להתפתחותה של יפו החדשה , 1879שהחלה בשנת 
 .ישראל-בארץ

 
 "  הבייארה" –טיפולוגיית מתחם בתי הבאר 

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

הבארות והבריכות מוקמו   .קירות המבנים שלהם לא כללו קירות משותפים ,בייארות סמוכות
את הבארות חפרו קבוצות המתמחות בעבודה   .בנקודות הגבוהות בחלקות לשיפור הזרמת המים

ללא הקפדה יתרה על רמת   ,שאר עבודת הבנייה נעשתה בצורה עממית פונקציונלית ומסורתית .זו
שנוספו משלהי המאה   ,קישוטיות והחצנה אנו מוצאים בקומות המגורים העליונות.  דיוק ואחידות

 .הבייארותבמרבית 19-ה 

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

  
 מיקום הבאר והבריכה בחלקה

זאת כדי לאפשר זרימת מים אל   ,הבאר והבריכה ממוקמים בדרך כלל בחלק הגבוה של החלקה
השפיעה על מבנה הבייארה ומיקום   ,אם כן ,הטופוגרפיה .בכוח הגרוויטציה בלבד ,החלקות

 .המתקנים בתוך החלקה

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

בשל הצורך להגיע למקום   ,לעיתים ,עשו זאת ,כי בייארות אליהן נפרצה דרך גישה פרטית ,נראה
 (.  88' עמ, 2013, ששון ) הדרךמאשר על אם  ,גבוה יותר בחלקה

שלימים התגלגל גם כמונח  ,הוא המונח ,ונתן לו חיים ,שהקנה לפרדס את שמו ,ואכן מקור המים
  . כולל בתוכו את הפרדס על כל המתקנים הבנויים והצמחיים שבו ,המונח הזה אם כן .אדריכלי

המבנים כוללים בראש   .ושטח המתחם הבנוי גם הוא אינו אחיד  ,דונם 12-60 החלקה נעו ביןגדלי 
שממנה  ,בסמיכות לבאר נבנתה בריכת אגירה .ומתקן המספק אנרגיה לשאיבה ,ובראשונה באר

 מבני   ,מבנים נוספים במקבץ הם מבני מחסנים .חולקו המים לשטח הבייארה כולה
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. אליה יש כניסה משער ראשי ,בדרך כלל תחומים בחומה ,וכל אלו ,מבנה מגורים ,משק שונים

 (85' עמ, 2013, שם)
פיר הבאר החפור בעומק האדמה ומדופן בשורות אבנים   :הבאר כללה מספר מרכיבים עיקריים

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

 
 פיר הבאר

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

את הבאר חפרו תוך כדי דיפונה בחגורות אבני כורכר מלבניות   .מטר 6-2קוטר הפיר החפור נע בין 
עד להגעה לשכבת   ,בכל שלב נחפר עוד מטר לעומק תוך כדי בניית הקיר ההיקפי .מסותתות

בנקודת המפגש עם המים הותקן שלד  .מטר -12-4בדרך כלל בעומק כ  ,האקוויפר בה נבעו המים
 ,באתרים בהם שרד סולם .הותקן סולם ,עץ לתמיכת חגורות לצורך ירידה לעומק הבאר וטיפול בה

ייתכן כי במקור היה  .והותקן בעת התקנת המנוע ולצורך טיפול בחלקו התחתון , הוא עשוי מתכת
 (  87'  עמ,  2013, שם )או שירידה לצורך ניקוי הבאר נעשתה על שרשרת האנטלים  ,סולם עץ

 
 הבארמבנה 

ברוב  .קירוי המבנה היה בקמרון חבית .נבנה מבנה אבן בן קומה אחת ,מעל לבאר ובהיקפה
הצמודים למבנה הבאר ונבנו איתו כבסיס לצורך הובלת   ,נמצאו קמרון נוסף או שניים ,הבארות

בגג מבנה הבאר ניתן לזהות את   .כך גם במקרה הנל,המים לבריכת האגירה ולצורך מחסה לבהמות
  .שני פתחים ,הפתחים הרבועים לשרשרת האנטיליה

הבהמות סובבו   .נעשתה מאז ימי קדם ,ידי כח בהמות-בעיקר על ,שאיבת מי בארות בצורה מכאנית
המונח   .באר אנטיליה - באמצעות מערכת מיכלים ,שגרמו להעלאת מים מהבאר ,גלגלי עץ

הרמת  "בהן משמעותה  ,הוכנס לשפה העברית בהשפעת השפה והטכנולוגיה היוונית “אנטיליה”
 " .  מים

שהועלו מלאי מים מן   ,(כדונים( שרשרת אין סופית של אנטלים ,"סרט נע" האנטיליה היתה מעין
הבהמה  .המים נשפכו לאגן מים הנמצא בגג מבנה הבאר ומשם זרמו לבריכת האגירה .הבאר

שיני הגלגל האופקי   .המסובב עמוד עץ עליו הונח גלגל אופקי עם שיני עץ בהיקפו ,סובבה יצול
שהיו מחוברים לחבלים   ,מערכת אנטלים מחרס - "סרט נע" הניעו גלגל אנכי וציר עץ שנשא עליו

שרשרת   .וגלגליהן דמו לצירים שניתן לסובבם ,מערכות האנטיליה היו פשוטות .מסיבי דקל
מהאחד עולים האנטלים המלאים מים  ,אנטיליה הצריכה שני פתחים ריבועיים בגג מבנה הבאר

חוזק ועוצב   - חוזקו מערכות השאיבה 19-לקראת סוף המאה ה  .ומהשני יורדים המיכלים הריקים
 הגלגל האנכי ובמקום אנטלים קטנים מחרס שהיו בשימוש החל מהתקופה

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

 נעסרט " באו מוטות ברזל המחוברים זה לזה ומהווים ,במקום שני חבלים להחזקת האנטלים
יכלה  ,כזומערכת   יותרפי שניים מהמערכת הפרימיטיבית  ,כך גדל נפח השאיבה לשעה .גמיש

  .מטר 10לשאוב מעומק 
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 עיליאגן 

ממנו הוטו באמות מים אל בריכת  ,מיכלי האנטיליה הועלו לגג המבנה ונשפכו לאגן עילי רחב ורדוד
על כך  ,מ“ס -20 נראה כי בתקופת השימוש באנטיליה היה אגן הגג רחב יותר ובעומק כ .האגירה

הועברו המים  ,עם המעבר למנועים ,בשלבים מאוחרים יותר .מעידים שרידי טיח באתרים רבים
 ,המים הוזרמו מגג הבאר .שנבנו על גבי האגן הרחב ,מ“ס -20 ברוחב כ ,באמות מים צרות יותר

 ( 89' עמ,2013,שם ) .בדרך כלל על גבי קמרון נוסף עד הגיעם אל הבריכה
 

 אגירהבריכת 

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

הקירות ההיקפיים היו   .מטר 1.5-3היה בין  ,הגובה המירבי של קירות הבריכה בחלקה הפנימי
מה שיצר קירות עבים  ,מטר -1הראשונה בגובה כ  ,בדרך כלל בשלוש מדרגות רחבות ,מדורגים

דבר זה יצר התנגדות ללחץ הגבוה של המים בקרקעית   .מטר רוחב 1.5מאוד בבסיס הבריכה 
מילוי הקיר   .קירות הבריכה החיצוניים נבנו שורות של אבני כורכר מלבניות מסותתות .הבריכה

טוייחו   ,בפנים הבריכה וכן בתעלות המובילות אליה וממנה .נעשה מאבני דבש וחומר מליטה
אל   .מה שהעניק לו את גונו הוורוד ,העשיר בשברי חרסים ,הקירות בטיח הידראולי מסורתי
המים יצאו דרך צינור חרס או ברזל אל   .המטוייח גם הוא ,הבריכה הגיעו המים ממרזב עילי

ברבות  .מבריכות אלו הועברו באמות מים לרחבי הפרדס .בריכות ויסות בדופן החיצוני של הבריכה
דבר שאיפשר הגעה ורחצה  ,בניצב או בצמוד לקיר הבריכה ,מן הבריכות נבנה גרם מדרגות חיצוני

בפינות הפנימיות בבריכה  .גרם מדרגות באחת מפינות הבריכה הוביל לקרקעיתה .במי הבריכה
 .נפח בריכת האגירה תלוי היה בטכנולוגית השאיבה ובהספקה .מוצאים עיבוי עגול המחזק אותן

השלב הראשון קשור בשיטת השאיבה  .באתרים רבים ניתן להבחין בשני שלבים בבריכת האגירה
מנת  -הוגבהו קירות בריכת האגירה על ,ומשהוחלפה השיטה והספק השאיבה גדל ,באנטיליה

  .(95עמוד ,  2013, שם )להגדיל את נפח המים בה

 
 משק ומחסניםמבני 

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

נבנו באבן כורכר   ,כמו כל שאר המרכיבים במכלול ,בעלי קומה אחת ,מבני המגורים הראשונים
  ,לעבר המרחב החקלאי ,אולם ככל שהעיר תלך ותתפתח החוצה .מקומית ובסגנון צנוע יחסית

 .אז ישנה מרכיב זה את אופיו האדריכלי מן הקצה אל הקצה .תהפוכנה לבתי מגורים בפני עצמם

באלמנטים וסגנונות שנלקחו מן הבנייה   ,הבנייה הצנועה הוחלפה בבנייה ראותנית ומוחצנת
  בית המגורים יגדל   ;המבנה הפשוט הוחלף במבנה מורכב בסגנון בית הליוואן ;העירונית

יופיעו ציורי   ;מדרגות ועיטורים שונים ,מעקות ,יעשה שימוש באלמנטים יצוקים כגון ;ויצמח לגובה
 (106עמוד ,שם . )קיר באגפים שונים בבית
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 החומה

כולם  ,המשק והמגורים ,מערכת המים ,המשקיים והחברתיים ,כל המרכיבים שהזכרנו לעייל
לחומה זו שני תפקידים   .כלל-נכללו במכלול אחד גדול שהוקף חומה בנויה אבן ולה שער אחד בדרך

 ,לציוד ולבהמות,הראשון הוא הקניית תחושה הביטחון קודם כל ביחס לפן המשקי ,עיקריים

התפקיד השני של החומה מושפע ממנהגי התרבות של יושבי הבית   ;ולאחר מכן ליושבי הבית
החומה נבנתה מאבני כורכר מסותתות או  .השומרים על הסתגרות מנטאלית וצניעות חברתית

 מ וגובהו“ס -40 עובי הקיר כ .עם חומר מליטה בניהן ,מעובדות בגסות

שינויים בגובה קיר החומה או   .ואינו כולל קופינג ,ראש החומה אחיד בגובהו .מטרים 2 -כ
עמוד  , שם )  .נובעים מקטעי חומה המהווים חלק ממבנה הפונה לכיוון הבייארה פנימה ,בצורתה

115) 
 השער בחומה

השערים היו  .מטר -4 מטרים ובגובה המגיע ל -2 בחומת הבייארה נבנה שער ראשי ברוחב כ
  .דבר שעזר בהגנה על המקום ,בהן היה פשפש למעבר אדם אחד ,עשויים כנפי עץ

בנוי שני  השער .מ לערך“ס 80/80 בגודל ,השערים הראשיים נתבססו על שני עמודי אבן עבים
בין שני העמודים נמתחה   .שבחלקם העליון אלמנט אבן מטוייח פירמידלי בצורתו ,עמודים רחבים

 . קורת עץ או אבן ומתחתיה שער

  
 קומתית-בייארה מכונסת חד

 ,מספר המבנים והחדרים מצומצם ביותר : בדגם בסיסי זה ניתן להצביע על שני מאפיינים עיקריים

 .קומתי-והמכלול הוא חד

המבנים נבנו באבן כורכר מקומית באופן פשוט וצנוע וכמעט ללא אלמנטים אדריכליים מיוחדים  
החלוקה הפנימית של המרחבים תהייה גם  .ולעיתים אף ללא טיוח או צביעת הקירות ,ויוצאי דופן

תוך מתן עדיפות לחלקי   ,קירוי הבתים יהיה חלקי .היא פשוטה ולא מורכבת כפי שנראה בהמשך
אגפים משקיים יקורו  .ובחומרים פשוטים ביותר ,המגורים והאגפים הדורשים מחסה מגשם

ככלל ניתן לאפיין   .בקורות עץ ושכבות בוץ ואילו אגפי המגורים יקורו לעיתים בכיפות עשויות דבש
כסגנון כפרי  ,לערך19השאופייני עד למחצית המאה  ,את סגנון הבנייה של שלב זה של הבייארות

פועלים וחיים באותו   ,בעלי החיים והפלחים ,בו כל הפונקציות והמרכיבים של הבייארה ,בעיקרו
 .מפלס

כולל תקופת   ,עשרה-מבחינה היסטורית ניתן לתארך שלב התפתחותי זה עד לאמצע המאה התשע
 (  125עמוד ,  2013, שם ).הכיבוש המצרי
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במקרא  . 1879סנדל משנת מופיעה לראשונה במפה של הגרמני תיאודור סנדל   –בייארת אל עזה 
 .  הוא אינו מסומן אולם מעט צפונית לו מסומן ביתו של הקונסול הצרפתי פיליברט 

 . מתחם בית באר מוקף חומה . במפה זו ניתן לזהות את הבית בשלב  הראשוני 
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   1927מפה בריטית היסטורית משנת 
 יפו   -עיריית תל אביב, מחלקת שימור : מקור 

 
  

 מקווה ישראל
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 . מתחם בית הבאר ובית המגורים שבסמוך לו את בה רואים  1927מפה בריטית היסטורית משנת 
 יפו   -עיריית תל אביב, מחלקת שימור : מקור 
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בה רואים בבירור את מתחם בית הבאר ובית המגורים  – 1927מפה בריטית היסטורית משנת 
 . בנוסף ניתן לראות בתמונה שנוספו לו מדרום ומצפון חדרים נוספים . שבסמוך לו 

 ח"תשס, לוי ופריזר , אוניברסיטת תל אביב  , תיק תיעוד סטודנטים : מקור 
 
  

בית הקונסול 

 הצרפתי  

 עזה  -בית אל

 קאסר-בית
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בה רואים בבירור את מתחם בית הבאר ובית המגורים  – 1927מפה בריטית היסטורית משנת 
 . בנוסף ניתן לראות בתמונה שנוספו לו מדרום ומצפון חדרים נוספים . שבסמוך לו 

מסביב  . למתחם.הבריכה מבני השירות ואף את שביל הכניסה מאם הדרך , ניתן לראות את החומה 
וכאן אף ניתן לראות את המדרגות ירידה לפרדס מבית המגורים שנותרו עד . מסומנים הפרדסים 

 . היום 
 ח"תשס, לוי ופריזר , אוניברסיטת תל אביב  , תיק תיעוד סטודנטים : מקור 

  

בית הקונסול 

 הצרפתי  

 עזה  -בית אל

 מתחם בית הבאר

 בית המגורים

מהנה אקלקטי לא  

 .קייים היום
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 – 1938מפה בריטית היסטורית משנת 
 יפו -עיריית תל אביב , מחלקת שימור  :מקור 

  

בית הקונסול 

 הצרפתי  

 עזה  -בית אל

 מקווה ישראל

 בית המגורים

מהנה אקלקטי לא  

 .קייים היום

 יפו
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בה רואים את מתחם בית הבאר ובית המגורים שבסמוך לו  – 1938מפה בריטית היסטורית משנת 
 .  וגם כאן  ניתן לראות בתמונה את התוספות של בית המגורים מדרום ומצפון. 

 יפו -עיריית תל אביב , מחלקת שימור  :מקור 
  

בית הקונסול 

 הצרפתי  

 עזה  -בית אל

 מתחם בית הבאר

 בית המגורים

מהנה אקלקטי לא  

 .קייים היום
 בית קאסר 
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 . בה רואים את מתחם בית הבאר ובית המגורים  – 1945מפה בריטית היסטורית משנת 
 יפו -עיריית תל אביב , מחלקת שימור  :מקור 

  

בית הקונסול 

 הצרפתי  

 עזה  -בית אל

 מתחם בית הבאר

 בית המגורים

מהנה אקלקטי לא  

 .קייים היום

 בית קאסר 
 מקווה ישראל
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המבנה . בה רואים את מתחם בית הבאר ובית המגורים – 1945מפה בריטית היסטורית משנת 
ואפשר להבחין בשביל הכניסה ובתעלות המים שמסומנות על גבי , האקלטי מצפון עדיין קיים 

 .  המפה 
 יפו -עיריית תל אביב , מחלקת שימור  :מקור 

  

בית הקונסול 

 הצרפתי  

 עזה  -בית אל

 בית קאסר 
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רואים את מתחם בית הבאר  מוקף חומה ובית מגורים כבר נבנה צפונית  ,  1918תצלום אויר  משנת 
מצפון ניתן לזהות את  . מסביב רואים את הפרדסים ושטחי הגידול הרבים . מערבית לבית הבאר  
 . עזה -ואת קצה בריכת האגירה של בית אל. בית הקונסול הצרפתי

 ח"תשס, לוי ופריזר , אוניברסיטת תל אביב  , תיק תיעוד סטודנטים : מקור 
 
  

בית הקונסול 

 הצרפתי  

 עזה  -בית אל
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עם הקמת  . בה רואים בבירור את מתחם בית הבאר ובית המגורים שבסמוך לו  – 1949תצא  
המדינה ברחו מרבית התושבים הערבים באיזור שטפחו את ענף ההדרים ואופיו של העורף החקלאי   

ומצפון לו  . בתצלום ניתן לראות את הפרדסים המקיפים את הבית. של יפו השתנה מקצה לקצה 
 , ע במערב "כבר נעקרו הפרדסים וממערב אף ניתן לזהות את אוהלי הגדנ

 ח"תשס, לוי ופריזר , אוניברסיטת תל אביב  , תיק תיעוד סטודנטים : מקור 
  

בית הקונסול 

 הצרפתי  
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בנוסף ניתן  . בה רואים בבירור את מתחם בית הבאר ובית המגורים שבסמוך לו  – 1949תצא  
 . לראות בתמונה שנוספו לו מדרום ומצפון חדרים נוספים 

 עיריית תל אביב, מחלקת שימור : מקור 
  

בית הקונסול 

 הצרפתי  

 עזה  -בית אל

 מתחם בית הבאר

 בית המגורים

מבנה אקלקטי לא  

 .קייים היום

 בית קאסר העתיק  

 ע"אוהלי גדנ

 –בית אבו כביר 

   2001נהרס ב
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עם הקמת  . בה רואים בבירור את מתחם בית הבאר ובית המגורים שבסמוך לו  – 1949תצא  
המדינה ברחו מרבית התושבים הערבים באיזור שטפחו את ענף ההדרים ואופיו של העורף החקלאי   

ומצפון לו  . בתצלום ניתן לראות את הפרדסים המקיפים את הבית. של יפו השתנה מקצה לקצה 
 . הפרדסיםכבר נעקרו 

 יפו -עיריית תל אביב, מחלקת שימור  : מקור  
  

 –מבנה אקלקטי 

 לא  קיים היום  

 מדרגות 

 מחסן

 שביל

 20-תוספת משנות ה

 בריכה

 מחסנים

 שער
 קירוי עץ

 גג הבאר  

 אגן עילי על הגג  

 כניסה

 במה  
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ניתן לראות  בתצלום . מתחם בית הבאר ובית המגורים שבסמוך לו את בה רואים  – 1956תצא  
 .ע "הגדנשכבר אין פרדסים כלל באיזור  ובמערב אוהלי 

 יפו -עיריית תל אביב, מחלקת שימור  : מקור 
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ניתן בתצלום . בה רואים בבירור את מתחם בית הבאר ובית המגורים שבסמוך לו  – 1956תצא  
 .ע "הגדנשכבר אין פרדסים כלל באיזור  ובמערב אוהלי לראות 

 .יפו -עיריית תל אביב, מחלקת שימור  : מקור 
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 מסמכים היסטוריים 2.4

להלן עותקים של מסמכים משמעותיים מסמכים היסטוריים בתהליך התכנון והבניה של הבית 
 .  8-10ברחוב גרוסמן מאיר 

 מסמך  

 'מס
 הערות תוכן המסמך תאריך

של לשכת לשכת  רישום   –נסח טאבו  4/11/2003 01
   הזכויות   רישום בפנקס. מקרקעין  

 84' מס נסח

של לשכת לשכת  רישום   –נסח טאבו  4/11/2003 02
   הזכויות   רישום בפנקס. מקרקעין  

 85' מס נסח
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 1' מסמך מס

 26/09/1934:  תאריך

 . ח "תשס, אוניברסיטת תל אביב , לוי ופריזר  , תיק תיעוד סטודנטים : מקור

 4/11/2003-הודפס ב, יפו  –נסח טאבו בלשכת רישום מקרקעין תל אביב 
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 2' מסמך מס

 26/09/1934:  תאריך

 . ח "תשס, אוניברסיטת תל אביב , לוי ופריזר  , תיק תיעוד סטודנטים : מקור

 4/11/2003-הודפס ב, יפו  –נסח טאבו בלשכת רישום מקרקעין תל אביב 
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 תיעוד אדריכלי. 4
 מצב קיים -מצביתתכנית  4.1

 (בקירוב  1:250)מ "ללא קנ
 מדידה  מתוך תכנית נלקח  

 ושולבו בה תוכניות משוחזרות  
 ח  "לוי ופריזר תשס, מתוך תיק תיעוד 

 תות  עץ 

אבן  גדר 

-נמוכה

 מקורית

 אבן  גדר 

 מקורית-נמוכה

שטח אדמה  

 ללא צמחיה

שטח אדמה ללא  

 צמחיה

 פחונים  /בנייה ארעית 

 ריצוף מרצפות בטון

 תוספת בנייה מאוחרת

 מבנים קיימים מקוריים  

 עץ

אבן  גדר 

-נמוכה

 מקורית

 מדרגות אבן

 ירידה לפרדס

 אקליפטוס  עץ 

תוספת בנייה  

 מאוחרת 

   30-שנות ה

מדרגות   3

 בטון  

מדרגות  

 בטון  

 מדרגות אבן

חומת אבן  

 מסביב לחצר  

 בית באר
 לא קיים היום-שחזור

מדרגות אבן  

 עלייה לגג

שטח אדמה ללא  

 צמחיה

מדרגות  

 בטון  



 בית באר משפחת אלעזה

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א    "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 03-6964466    03-5230955:טל 

07/2014    

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

39 

 מצב קיים –תיעוד צילומי . 3

 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

 ח  "תשס, לוי ופריזר , מפת סביבה משוחזרת 

 1935מבנה לשימור נבנה בשנת  1שמשון הגיבור . 3

1 

   14.7.2014, צילום אישי  , מבט על מגג מבנה בית טפר לכיוון מערב . 1

 בית באר
 בריכה

 בית המגורים

 לא קיים היום באתר –מבנה הרוס 
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 מצב קיים –תיעוד צילומי . 3

 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

 ח  "תשס, לוי ופריזר , מפת סביבה משוחזרת 

 1935מבנה לשימור נבנה בשנת  1שמשון הגיבור . 3

1 

   14.7.2014, צילום אישי  , מבט על מגג מבנה בית טפר לכיוון מערב . 1

 בית באר
 בריכה

 בית המגורים
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 מצב קיים –תיעוד צילומי . 3

 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

 רחוב תל גיבורים  –בית טפר  1.

 1935מבנה לשימור נבנה בשנת  1שמשון הגיבור . 3

 קומות   4בניניים בני , שכונת נווה עופר  . 3

1 

3 

2 

 קומות   3בניין , 1-3רחוב גרוסמן מאיר . 2

 בית באר
 בריכה

 לא קיים היום באתר –מבנה הרוס 



 בית באר משפחת אלעזה
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 מצב קיים –תיעוד צילומי . 3

 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

 _____רחוב 

 תכנית סביבה
שניתן להראות  

בה כיווני  
הסתכלות של 

 התמונות

 1935מבנה לשימור נבנה בשנת  1שמשון הגיבור . 3

3 

 .  מערב -מבט לכיוון דרום . 3

   5גרוסמן מאיר . 4

4 

 לא קיים היום באתר –מבנה הרוס 
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 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א    "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 03-6964466    03-5230955:טל 

07/2014    

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

בית הקונסול 

 הצרפתי  

 בית המגורים

 בית הבאר
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 מצב קיים –תיעוד צילומי . 3

 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

.  מבנה לשימור. מבט על המגרש מצפון . 5
תל  , בייארת הקונסול הצרפתי פילברט 

 -+ 1878:שנת הקמה משוערת  18גיבורים 

 _____רחוב 

 תכנית סביבה
שניתן להראות  

בה כיווני  
הסתכלות של 

 התמונות

 1935מבנה לשימור נבנה בשנת  1שמשון הגיבור . 3

5 

של עיריית תל   GISמאתר ה,   2014תצלום אויר 
 אביב 

 לא קיים היום באתר –מבנה הרוס 
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 מצב קיים –תיעוד צילומי . 3

 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

 _____רחוב 

 תכנית סביבה
שניתן להראות  

בה כיווני  
הסתכלות של 

 התמונות

 1935מבנה לשימור נבנה בשנת  1שמשון הגיבור . 3

1 

6 

2 

3 

 . מגרש עזוב , מבט לכיוון מערב . 6

7 

 , מבנה לשימור, מבט לכיוון מערב .7

את מרחב   2009אשר שימש עד , בית באר מהמפוארים ביפו, קאסר העתיקבית 
נוצרי  -סוחר ערבי, בידי סלים קאסר 19-הבית נבנה במאה ה.ע "המרכז של הגדנ

  .ושימש כארמון קיץ לאירוח ונופש, עשיר שמוצא משפחתו במלטה

 –מבנה הרוס 

לא קיים היום 
 באתר
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 מצב קיים –תיעוד צילומי . 3

מבנה  לשימור  3שמשון הגיבור . 2
 1936נבנה בשנת 

 _____רחוב 

 תכנית סביבה
שניתן להראות  

בה כיווני  
הסתכלות של 

 התמונות

 1935מבנה לשימור נבנה בשנת  1שמשון הגיבור . 3

 .מבט לחזית דרומית מכיוון מערב. 1

1 

 חזיתות בית הבאר 3.2
 מבט על  

 לא קיים היום באתר –מבנה הרוס 



 בית באר משפחת אלעזה

 תיעוד מקדים     
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 מצב קיים –תיעוד צילומי . 3

מבנה  לשימור  3שמשון הגיבור . 2
 1936נבנה בשנת 

המבנה בחלק המזרחי  . חזית דרומית של בית הבאר . 1
 ניתן לראות עדות לחלון קשתיבחזית . אינו קיים 

  

 _____רחוב 

 תכנית סביבה
שניתן להראות  

בה כיווני  
הסתכלות של 

 התמונות

 .מבט לחזית דרומית מכיוון מערב. 2 .תקריב על החזית הדרומית. 3

1 

 חזיתות בית הבאר 3.2
 חזית דרומית

2 3 

 לא קיים היום באתר –מבנה הרוס 
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 תיעוד מקדים     
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 חזיתות בית הבאר 3.2
 )מזרחית(חזית ראשית 

חזית מזרחית מבט לעלייה במדרגות לגג ולבריכה .1
  .פינה צפונית  –מימין להן 

2 

1 

   .חזית מזרחית בית הבאר.2 

 לא קיים היום באתר –מבנה הרוס 
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 חזיתות בית הבאר 3.2
 )מזרחית(חזית ראשית 

 מבט למדרגות ולמפלס הבריכה  –חזית מזרחית .1

2 

1 

   .חזית מזרחית בית הבאר.3    .פינה דרומית -חזית מזרחית בית הבאר.2 

3 

 לא קיים היום באתר –מבנה הרוס 



 בית באר משפחת אלעזה
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 חזיתות בית הבאר 3.2
 חזית צפונית

,  מבט על הקיר הצפוני   -חזית צפונית.1
 .הבריכה נמצאת מלפניו 

2 

 מעקה שפת הבריכה .3 .ניתן לראות את שרידי הבריכה  –חזית צפונית .2

1 
3 

 לא קיים היום באתר –מבנה הרוס 



 בית באר משפחת אלעזה

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
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 חזיתות בית הבאר 3.2
 חזית מערבית

2 

 .קשתות של בית הבאר ומימינם רואים את הבריכה מוגבהת  –חזית מערבית .2

3 

1 

 .פתחים קשתות של בית הבאר–חזית מערבית .1

 לא קיים היום באתר –מבנה הרוס 



 בית באר משפחת אלעזה

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א    "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים
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 חזיתות בית הבאר 3.2
 חזית מערבית

2 

קשת ימנית אטומה חלקית עם –חזית מערבית .2
 .בלוקים

1 

 .קשת שמאלית אטומה עם פתח לדלת  -חזית מערבית .1

 לא קיים היום באתר –מבנה הרוס 



 בית באר משפחת אלעזה

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א    "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 03-6964466    03-5230955:טל 

07/2014    

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

52 

 .מבט לקיר הצפוני  -גג בית הבאר.3

2 1 

3 

 .החלק של גג הרעפים הרוס -גג בית הבאר  .1

 .מזרח -מבט לכיוון דרום –גג בית הבאר .2

רואים את , מבט לכיוון צפון  -גג בית הבאר.5
 קצה האגן העילי

 .מדרגות עלייה לגג בית הבאר.4

5 

4 

לא   –מבנה הרוס 
 קיים היום באתר

 גג מבנה בית הבאר

 חזיתות בית הבאר 3.2
 חזית גג בית הבאר



 בית באר משפחת אלעזה

 תיעוד מקדים     
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 חזיתות בית הבאר 3.2
 בריכה

מעקה שפת 
 בריכה האגירה  

, חזית צפונית של בית הבאר .1
 .מלפניו ממוקמת בריכת האגירה

2 

1 

3 

, פינה צפונית מערבית של הבריכה .2
 ומדרגות ירידה למפלס נמוך  

פינה צפונית  .3
מזרחית וירידה  

 .למפלס הנמוך 

. חזית מזרחית של הבריכה . 4
 צילום מהמפלס הנמוך  

4 

לא   –מבנה הרוס 
 קיים היום באתר

 בריכת האגירה
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 תיעוד מקדים     
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 חזיתות בית הבאר 3.2
 חומת אבן מסביב לבית הבאר

חומת אבן מסביב לבית הבאר והחצר . 1
 .מבט על חזית מזרחית , הפנימית 

2 
1 

1 

3 

2 

חומת אבן מסביב לבית הבאר והחצר . 3
מבט על חזית צפונית מפנים , הפנימית 

 .החצר 

חומת אבן מסביב לבית הבאר והחצר . 2
 . מזרחית–פינה צפונית , הפנימית 

לא   –מבנה הרוס 
 קיים היום באתר



 בית באר משפחת אלעזה

 תיעוד מקדים     
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 חללים פנימיים 3.3
 בית הבאר  

 .צילום פנורמי–חלקה נסתם על ידי בלוקים ,מבט לקשת .1

1 

 , תוכנית מצב משוחזרת 
 .ח"תשס, לוי ופריזר ,תיק תיעוד 

לא   –מבנה הרוס 
 קיים היום באתר



 בית באר משפחת אלעזה

 תיעוד מקדים     
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 א    "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים
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 חללים פנימיים 3.3
 בית הבאר  

 .מבט לקשת  כניסה לחלל פתח הבאר.1

 .מבט לקשת כניסה לחלל פתח הבאר .1

1 
4 

 

 .חורי אנטיליה בתקרת קמרון מעל פתח הבאר . 3

2. 

3. 

4. 

מבט לפתח יציאה לצד המערבי של בית . 4
 .פתח הבאר נסתם . הבאר

2 

לא   –מבנה הרוס 
 קיים היום באתר

 .לכיוון מזרח מתוך חלל הבאר,מבט לקשת .2
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 חללים פנימיים 3.3
 בית הבאר  

 . הקירות הפנימיים תוספת מאוחרת, מבט לכיוון מזרח מתוך החלל .1

3 

 .מבט על התקרת קמרון . 2

1. 

2. 

3. 

שהוא )מבט לכיוון מערב מהקיר החיצוני . 3
 ( תוספת מאוחרת 

1 

2. 

2 

לא   –מבנה הרוס 
 קיים היום באתר
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 חזיתות מבנה בית המגורים 3.4
 חזית ראשית מזרחית  

2 

 .מבט ישיר על החזית חסומה שכן נבנו מסביב למבנה מבנים ארעיים, חזית מזרחית של בית המגורים .2

 .  הוא של האגף הדרומי, גג הרעפים היחידי שנותר הנראה בתמונה 

1 

 .פינה צפונית בחזית המזרחית של בית המגורים .1

תוספת בנייה  

 מאוחרת 

   30-שנות ה
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 מאוחרת 

   30-שנות ה
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 חזיתות מבנה בית המגורים 3.4
 חזית ראשית מזרחית  

2 

 .חזית מזרחית של בית המגורים צד צפוני .2

1 

 .מבט על חזית מזרחית של בית המגורים מגג בית הבאר.1

 מזרחית   –פינה צפונית .3

3 
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 חזיתות מבנה בית המגורים   3.4
 חזית צפונית

1 

2 

 .מזרחית  –מבט על הפינה הצפון , חזית צפונית .2

ניתן לראות את   –חזית צפונית מבט תקריב .1
 .הפתח יציאה שנסתם 
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 חזיתות מבנה בית המגורים   3.4
 חזית מערבית

1 

3 

אין מבט  . מערביתמבט אל הפינה הדרום , חזית מערבית .1
 . מאחר וישנו מבנה ארעי מסביב לבית המגורים , מהחוץ 

 

2 

 .מערביתהדרום פינה מבט מ, חזית מערבית .2
האגף הצפוני של החזית המערבית אינו מוסתר  

 .  מאחר ונבנה קיר בלוקים מאוחר כחוצץ 
 

מהמגרש שנמצא מבט , חזית מערבית .3
 .   ממערב לבית המגורים
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 חזיתות מבנה בית המגורים   3.4
 חזית מערבית

3 
4 

 .מערבית –פינה דרום  –חזית מערבית .2

2 

הקיר של החלל   –חזית מערבית .3
 הפתח הימיני נסתם. המרכזי

 

 .חזית מערבית.1

 –חזית מערבית .4

.  החלק הצפוני
 החלון נסתם  

1 
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 חזיתות מבנה בית המגורים 3.4
 דרומית חזית

 .דרומיתחזית .1

 צילום פנורמי –דרומית חזית .2

1 
2 

 

בניית בלוקים  

מאוחרת לא חלק 

 מבית המגורים  

 קיר דרומי

 בית מגורים  

 חזית דרומית.3

3 

 

 חומת אבן נמוכה  



 בית באר משפחת אלעזה

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א    "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 03-6964466    03-5230955:טל 

07/2014    

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

64 

 חזיתות מבנה בית המגורים   3.4
 חזית מערבית

 חומת אבן מסביב

3 

 .צילום פנורמי –חזית מערבית .2

1 

חזית מערבית חומת אבן מסביב למבנה וירידת מדרגות  .1
 .אבן לפרדס ממפלס בית המגורים שהינו מוגבה ממנו 

צילום תקריב של  –חזית מערבית .3
 ירידה לפרדס, מדרגות האבן

2 

 

 פינה דרומית –חזית מערבית .4

4 
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 חזיתות בית המגורים 3.4
 תעלת ההשקייה   –חזית דרומית 

 .חזית מערבית.1 .תעלת השקייה לפרדס   -חזית דרומית .1

 . חזית מערבית חלק קידמי תחתון.2

 .צילום פנורמי   -תעלת השקייה לפרדס  -דרומית חזית .2

1 2 
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 חללים פנימיים 3.5
 בית המגורים  

פתח . במה מוגבהת עם מרצפות בטון מקוריות. במת הכניסה לבית המגורים , מבט לחזית מזרחית .2
 . הכניסה הראשי ושני חלונות מצידיו שנסתמו בבטון 

1. 

3. 

2 

1 

מצד  )ולפתח כניסה , מבט לחלון שנאטם בקיר הכניסה.1
  20-30 -לחלל שנבנה בשלב מאוחר יותר בשנות ה( שמאל

 . 

אין גישה לחדר  
מעבר . הצפוני
 נאטם  /נסתם 

 פתח אטום=
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 חללים פנימיים 3.5
 בית המגורים  

1. 

3. 

1 

2 

,  מבט לחלון שנאטם בקיר הכניסה .1
 צילום מתוך החלל המרכזי

,  דלת עם גמלון, מבט  לקיר מעבר לחדר המערבי . 2
 .  חלונות משני צידיו ופתח חלון קשתי עליון

מבט מהחלל המרכזי החוצה לבמת .3
 .   הכניסה 

3 

מבט  לחלון שנסתם במשטח עץ  .4
 בקיר המזרחי  

2. 3. 

4. 

אין גישה לחדר  
מעבר . הצפוני
 נאטם  /נסתם 

 פתח אטום=

4 
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 חללים פנימיים 3.5
 בית המגורים  

1. 

3. 

2 
1 

 .מבט לחלון בחזית המערבית.1
 .   במרכז הקיר חלון עגול עילי ומצד ימין פתח יציאה החוצה לכיוון צפון שנסתם

, דלת , מבט  לקיר מעבר לחדר הכניסה המזרחי . 2
אחד . חלונות משני צידיו ופתח חלון קשתי עליון

 .  החלונות נסתם 

 .  פונה למערב , מבט לחלון שנסתם .3

3 

חלון עגול עילי במרכז  .4
 .   הקיר המערבי 

אין גישה לחדר  
מעבר . הצפוני
 נאטם  /נסתם 

 פתח אטום=

4 
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 חללים פנימיים 3.5
 בית המגורים  

1. 

3. 

2 

באגף  מגורים .בחמערבי  –מבט  לקיר צפוני . 2
 . הדרומי של בית המגורים 

פתח  בחלון בקיר המערבי ופתח  חלון שנסתם בקיר 
 הצפוני   

 המערבית מבט לחלון  עגול עילי בחזית.1
 

1 

אין גישה לחדר  
מעבר . הצפוני
 נאטם  /נסתם 

 פתח אטום=
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 חללים פנימיים 3.5
 בית המגורים  

1. 

3. 

מגורים באגף  .בח -מבט לקיר צפוני מערבי  .1
 . הדרומי של בית המגורים 

, דלת , מבט  לקיר מעבר לחדר הכניסה המזרחי . 2
אחד . חלונות משני צידיו ופתח חלון קשתי עליון

 .  החלונות נסתם 

1 
אין גישה לחדר  

מעבר . הצפוני
 נאטם  /נסתם 

 פתח אטום=
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 חללים פנימיים 3.5
 בית המגורים  

1. 

3. 

2 

3 

מחלל הגלריה שנבנה בשלב  . מבט  לקיר הדרומי . 2
 .המגורים הדרומי .מאוחר יותר וחילק את חלל ח

 .בתמונה רואים את חלקה העליון של  הקשת בקיר 

מבט על חלקה התחתון של  הקשת .3
 .  ופתח יציאה  מהקיר הדרומי 

1 

 .מבט על חלקה התחתון של  הקשת.1

אין גישה לחדר  
מעבר . הצפוני
 נאטם  /נסתם 

 פתח אטום=
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.6

 תכנית המבנה

 סימון פרטים  

2 

3 

5 

6 

2 

3 4 
6 

9 10 

11 

12 

12 

5 

לוי  , תיק תיעוד , בית מגורים , תוכנית מצב משוחזר  
 ח"תשס, ופריזר  

1 

5 

5 

6 

7 

8 

13 

14 

15 

 חזית מזרחית

תוספת  
 מאוחרת

 20-30שנות 

6 

 :רשימת פרטים כוללת

 במת כניסה –מרצפות בטון מעוטרות 1.

-שנות ה)בתוספת מאוחרת   –מרצפות מצוירות 2.
 .חלק מזרחי ( 30

 . מרכזי  -מגורים ראשי .גמלון מעל דלת כניסה לח3.

 .מגורים ראשי.חלון קשת עילי במעבר לח4.

 בחזית מערבית  . חלון עגול  עילי לאיוורור טבעי 5.

 . חלון מלבני עילי בחזיתות  צפון ודרום לאיוורור 6.

 .  סף דלת כניסה ראשית לבית המגורים 7.

מדרגות ירידה לפרדס מהחצר המערבית של  בית 8.
 .  המגורים 

 .בחללים המרכזיים . תקרת עץ מעוטרת 9.

 .מעוטר בתקרת החלל כניסה ראשית  קרניז 10.

 . חומת אבן מסביב לבית המגורים 11.

 .מגורים דרומי .חלון  בחזית מערבית מח12.

 גג רעפים בבית המגורים13.

חלל  , עיטורי קיר מצויירים  בבית המגורים 14.
 .כניסה מרכזי 

 אגף מזרחי–חלון בחזית מזרחית בבית מגורים 15.

 חזית מערבית

6 
5 5 5 

13 

בית  , חזיתות מצב משוחזר
גג הרעפים ישנו  כיום . מגורים

 רק באגף הדרומי

 ח"תשס, לוי ופריזר, תיק תיעוד   

לא   –מבנה הרוס  7
 קיים היום באתר
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.6

 תכנית המבנה

 סימון פרטים  

2 

3 

5 

6 3 

4 

5 

6 

7 

8 

 :רשימת פרטים כוללת

 פתח חלון חזית דרומית1.

 תעלת השקייה  מבית הבאר לפרדס  2.

 .   חורי אנטיליה מעל  פתר הבאר  הסתום 3.

 מדרגות עלייה לגג בית הבאר  4.

 .בריכת ויסות עילית על גג בית הבאר 5.

 .קשת דרומית בחזית מערבית של בית הבאר 6.

 . קשת צפונית בחזית מערבית של בית הבאר 7.

 . קירות שפת בריכת האגירה 8.

 גג רעפים בבית הבאר  9.

 חומת אבן ועמוד משער הכניסה לבית הבאר10.

 חלון בחזית מזרחית בבית באר11.
, תיק תיעוד , בית באר , תוכנית מצב משוחזר  

 ח"תשס, לוי ופריזר  

11 

10 

10 

1 

2 

6 

6 

6 

3 8 

9 

9 

7 

7 

8 

1 

4 

9 

10 

10 

5 

5 

5 

לא   –מבנה הרוס 
 קיים היום באתר
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 גמלון מעל דלת כניסה ראשית  .3

 פרטים ארכיטקטוניים 3.6
 קטלוג תמונות בית המגורים

תוספת   –מרצפות מצויירות .2
   30 - 20מאוחרת שנות 

 מרצפות בטון מעוטרות  .1

 חלון עגול עילי בחזית המערבית.  5 חלון קשת עליל מעל הגמלון  .  4
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סף דלת כניסה ראשית לבית  . 7
 . מגורים 

חלון מלבני עליל לאיוורור טבעי  .  6
 בחזיתות צפון ודרום  

 פרטים ארכיטקטוניים 3.6
 קטלוג תמונות בית המגורים

מדרגות ירידה לפרדס מחצר אחורית  .  8
 .של בית המגורים 

תקרת עץ מעוטרת בחלל המרכזי של .9
 בית המגורים  

 חומת אבן מסביב לבית המגורים  .  11 .  קרניז מעוטר בתקרת חלל הכניסה.  10
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 גג רעפים בבית המגורים אגף דרומי. 13

 פרטים ארכיטקטוניים 3.6
 קטלוג תמונות בית המגורים  

 מגורים דרומי .ח –חלון בחזית מערבית . 12

,  חלון בחזית מזרחית. 15 עיטורי קיר חדרים מרכזיים בבית המגורים. 14
 בבית המגורים  
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.6
 בית הבאר -קטלוג תמונות

 מדרגות עלייה לגג. 4

בריכת ויסות עילית על גג בית הבאר עם . 15
 תעלת יציאה למעבר מים לבריכת האגירה  

 תעלת השקייה  מבית הבאר לפרדס. 2 בית באר –חלון בחזית דרומית. 1

 חורי אנטיליה מעל פתח הבאר. 3
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.6
 בית הבאר -קטלוג תמונות

 קשת צפונית בחזית מערבית  של בית הבאר . 7 קשת דרומית בחזית מערבית של בית הבאר . 6

 גג רעפים. 9 קירות שפת בריכת האגירה  . 8

חומת אבן ועמוד משער . 10
הכניסה לבית הבאר בחזית  

 המזרחית  

חלון בבית הבאר . 11
 בחזית המזרחית  
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 חצרות פנימיות וצמחייה 3.7

3 

2 

1 

בחזית  ,  עץ תות גדול בעל ערך היסטורי . 1
 מערבית  של בית הבאר 

, עץ אקלפיטוס בחדר הצפוני של בית המגורים . 3 החצר המערבית שמאחורי בית הבאר . 2
 מבט מחזית צפונית  . מהווה סכנה להתמוטות 
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 תיעוד אדריכלי. 4
 מצב קיים -מצביתתכנית  4.1

 (בקירוב  1:250)מ "ללא קנ
 מדידה  מתוך תכנית נלקח  

 ושולבו בה תוכניות משוחזרות  
 ח  "לוי ופריזר תשס, מתוך תיק תיעוד 

 תות  עץ 

אבן  גדר 

-נמוכה

 מקורית

 אבן  גדר 

 מקורית-נמוכה

שטח אדמה  

 ללא צמחיה

שטח אדמה ללא  

 צמחיה

 פחונים  /בנייה ארעית 

 ריצוף מרצפות בטון

 תוספת בנייה מאוחרת

 מבנים קיימים מקוריים  

 עץ

אבן  גדר 

-נמוכה

 מקורית

 מדרגות אבן

 ירידה לפרדס

 אקליפטוס  עץ 

תוספת בנייה  

 מאוחרת 

   30-שנות ה

מדרגות   3

 בטון  

מדרגות  

 בטון  

 מדרגות אבן

חומת אבן  

 מסביב לחצר  

 בית באר
 לא קיים היום-שחזור

מדרגות אבן  

 עלייה לגג

שטח אדמה ללא  

 צמחיה

מדרגות  

 בטון  
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 תיעוד אדריכלי   4.2
 שלביות

 ח  "תשס,אוניברסיטת תל אביב , לוי ופריזר , מתוך תיק תיעוד סטודנטים 

  1880-החל במפת סנדל מ
מופיע לראשונה מבנה בית 

 .  הבאר 

,  במבנה השלב הראשון 
בהתאם לטיפולוגיה של בתי 

 :באר כלל 

בריכת אגירה ומבנה , באר 
 .  משק לצידם 

המבנה מקורה בקמרונות 
שיטת הקירוי הבסיסית  , חבית 
הקירות מאסיביים . ביותר

ובנויים מאבן  ( כמטר עובי)
 .  כורכר

במפות ניתן לראות את  
הבריכה ואף לאתר את תווי  

אולם רק חלק  ,מערכת המים 
מן התעלות שרד וחלקים  

נרחבים נקברו מתחת לאדמה  
 .  או נהרסו 

נוספו על מבנה  בשלב השני  
מבנה  , הבאר והבריכה , המשק 

שירות בו חדרים ששימשו ככל  
 .  הנראה כמחסנים ואורוות 

 .  ונבנה גם בית מגורים 

עם התפתחות המסחר וענף 
הפרדסנות גברה גם התנועה  

מה עוד . ירושלים -בדרך יפו
שהרס החומה הוביל לתנופת 

בנייה והיווצרות פערים  
 .  באוכלוסיה

עשירי יפו שהחזיקו שטחים  
בנו  . רבים ביפו וסביבתה 

בסמוך לבייארה הפשוטה וילה 
שהפכה בהדרגה מבית קיט  

 .  לבית קבוע של עשירי יפו 
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 תיעוד אדריכלי   4.2
 שלביות

 ח  "תשס,אוניברסיטת תל אביב , לוי ופריזר , מתוך תיק תיעוד סטודנטים 

נוסף לבית , בשלב השלישי 
המגורים מצפון ומדרום לו  

 .חדרים נוספים

עדויות לכך ניתן לראות 
 . ובמפות המוכרות  בתצאות 

 
התוספת מדרום קיימית עד 

היום  וניתן למצוא בה ריצוף  
 .של אריחים מצויירים 

לא ידוע למה שימושו    
 .  החדרים הנוספים 

 

 

 

 

 

 
 

 ,  בשלב הרביעי 

משפחת אלעזה בעלי  
המקום עזבו את האיזור  

עם קום המדינה  על אף  ,
   1998שהיה בבעלותם  עד 

והמקום  היום בבעלות  
 . מנהל מקרקעי ישראל  

במהלך השנים שימש  
המקום למפעל מברשות  

והוא פעל במקום " נשר"
המפעל בנה . עד  לא מזמן 

בשטח המתחם מבנים 
מבנים ארעיים  . נוספים 

שמקיפים את בית 
המגורים וחלק מבית  

 .  הבאר 
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 תכניות 4.3
 בית הבאר

מתוך תיק תיעוד סטודנטים  , תוכנית קומה משוחזרת ,בית באר קומת קרקע :שם תכנית
 ח  "תשס,אוניברסיטת תל אביב , לוי ופריזר , 

 מ"ללא קנ: מ"קנ

 מדרגות עליה לגג

כניסה  

 לבנין

 איזור שירות

 חצר בית הבאר

 חלל פתח הבאר

 איזור שירות

 מדרגות

 בריכת אגירה

 איזור שירות

חצר  

בית  

 הבאר

  
 בית באר הראשוני

בסמוך לבאר נבנתה מערכת . באר המים היא הגורם הראשון שנבנה בשטחים החקלאיים במישור החוף
בהמשך נוספו סביב הבאר מבני שירות ששימשו לאחסון . ההשקייה הכוללת בריכה ותעלות השקייה פתוחות

למבנים היו תפקידים מישקיים  . כאשר אין עדיין עדות למגורי אדם, כלי עבודה ומחסן לבהמות העבודה
 .שהלכו והתפתחו עם הזמן

 :מקורות
המכללה , "הפרדסנות והבייארות באזור יפו ובית הבילויים"-פרק ב, תיק תיעוד ושימור, ר אבי ששון"ד

 14-19האקדמית אשקלון
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 חתכים 4.3
 בית הבאר    

,  מתוך תיק תיעוד סטודנטים, תוכנית קומה משוחזרת ,בית באר קומת קרקע :שם תכנית
 ח  "תשס,אוניברסיטת תל אביב , לוי ופריזר 

 מ"ללא קנ: מ"קנ

 ב

 ב

 א

 א
כבר  חלקים שאינם קיימים

נהרסו במרוצת  , במתחם 

 השנים  

 קמרונות חבית  

לא   –מבנה הרוס 
 קיים היום באתר
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 חזיתות 4.3
 בית הבאר  

, לוי ופריזר , מתוך תיק תיעוד סטודנטים, חזיתות משוחזרות, בית באר :שם תכנית
 ח  "תשס,אוניברסיטת תל אביב 

 מ"ללא קנ: מ"קנ

כבר  חלקים שאינם קיימים

נהרסו במרוצת  , במתחם 

 השנים  

 שרטוט שחזור , לא קיים היום באתר  

 שרטוט שחזור , לא קיים היום באתר  

 דרומית

ת
מערבי

 

ת
חי

זר
מ
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 תכניות 4.4
 בית המגורים  

מתוך תיק תיעוד  , תוכנית קומה משוחזרת ,בית מגורים קומת קרקע :שם תכנית
 ח  "תשס,אוניברסיטת תל אביב , לוי ופריזר , סטודנטים 

 מ"ללא קנ: מ"קנ

כניסה  

 לבנין

 במת הכניסה לבית

 חדרי מגורים  

 מדרגות

 חדר 

 מגורים

 צפוני

 חדר 

 מגורים

 דרומי

 חדר מגורים

 מערבי

חלל כניסה  

 מרכזי  

 במת כניסה

שיטת בנייה  
על ידי שימוש 

בטכנולוגיית  
 .קמרון 

שיטת בנייה  
על ידי שימוש 

בטכנולוגיית  
 .קמרון 

אין גישה לחדר  
מעבר נסתם . הצפוני

 נאטם /

 פתח אטום
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 תכניות 4.4
 חתך בית המגורים   

 ,  לוי ופריזר , מתוך תיק תיעוד סטודנטים א -בית מגורים חתך  א:שם תכנית

 ח  "תשס,אוניברסיטת תל אביב 

 מ"ללא קנ: מ"קנ

של מבנה   חלק מגג רעפים

היום  , בית המגורים נהרס 

 נותר רק חלקו הדרומי

 

אין גישה לחדר 

 .  מגורים צפוני

ניתן לראות   אך

שצמח בו עץ 

 אקליפטוס גדול
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 תכניות 4.4
 חזיתות בית המגורים   

 , לוי ופריזר , מתוך תיק תיעוד סטודנטים , בית מגורים חזיתות :שם תכנית

 ח  "תשס,אוניברסיטת תל אביב 

 מ"ללא קנ: מ"קנ

 חזית מזרחית

חלונות עגולים עיליים מופיעים  
בחזית מערבית שמטרתם לייצר  

 איוורו ר טבעי  

חלונות מלבנים עיליים מופיעים  
בחזיתדרומית וצפונית  

 שמטרתם לייצר איוורור טבעי  
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 פרטים 4.5
          

, צילומים ופרטי גג רעפים
, מתוך תיק תיעוד סטודנטים 

אוניברסיטת תל  , לוי ופריזר 
 ח  "תשס,אביב 

טיפוס הבניה הנפוץ של וילות  
אלה באותה תקופה הוא בית  

בלוק מלבני  –החלל המרכזי
שעטוי לרוב גג רעפים גבוה בן 

אבן הכורכר . ארבע שיפועים
המסורתית נותרה כחומר בניה 

בסיסי אולם לרוב וילות אלה  
בקירוי הבתים . טויחו ונצבעו

נעשה שימוש ברעפי חרס  
והחל  , בעץ ובזכוכית, מיובאים

שימוש בעיטורים האופייניים  
מרצפות  : לבתי אמידים כגון

מעקות ברזל  , מעוטרות
 .וסבכות עץ בחלונות, מעוטרים

  
 :מקורות

תיק תיעוד  , ר אבי ששון"ד
הפרדסנות  "-פרק ב, ושימור

והבייארות באזור יפו ובית  
המכללה  , "הבילויים

 14-19האקדמית אשקלון
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 תיעוד אדריכלי  . 4
 מערכת ההשקייה   4.6

 

, מתוך תיק תיעוד סטודנטים , צילומים מערכת השקייה 
 ח  "תשס,אוניברסיטת תל אביב , לוי ופריזר 

 הבאר והאנטיליה
הבאר נחפרה בחלקו העליון של הפרדס כדי  . המרכיב הבסיסי והראשוני לשאיבת מים לצרכי השקיה

קוטרה של . לאפשר זרימת מים רציפה מבריכת האגירה אל העצים באמצעות כח הגרביטציה בלבד
חפירת הבאר  . מערכת שאיבת המים -הבאר נקבע כך שתהיה גדול מספיק לשם התקנת האנטיליה 

כלומר הבאר נבנתה מלמעלה כלפי מטה ועד לעומק בו , (בערבית" הפחתה" )"תנקיס"נעשתה בשיטת 
,  "חאנזירה"עם חפירת הבאר הותקן שלד עץ לתמיכת מיבנה האבנים של הבאר שנקרא . נבעו המים

 .המים הועלו מתחתית הבאר אל הבריכה באמצעות מתקן האנטיליה. כנראה בשל צורתו העגולה
  

 בריכה. 4

 6 חורי אנטיליה מעל פתח הבאר. 5

7 

2 

5 

4 

3 

1 
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 מדידה  מתוך תכנית נלקח 
 ושולבו בה תוכניות משוחזרות  

 ח  "לוי ופריזר תשס, מתוך תיק תיעוד 
 עץ

בית הבאר מוקם על גבעה מורמת משאר . ניתן לראות שמיקומו של בית הבאר לא נבחר באופן שרירותי 
 .האיזור  

 .  בעל נקודת תצפית שמאפשרת קשר עין עם שאר בתי הבאר זאת גם בשל העובדה שהאיזור לא מבונה  

בריכת האגירה מוקמה במפלס העליון וכך עלי ידי שימוש בגרביטציה מובלים המים בתעלות  להשקיית  
 . הפרדס 

 

 תיעוד אדריכלי  . 4
 טופוגרפיה  -מערכת ההשקייה  4.6
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 תיעוד אדריכלי  . 4
 מערכת ההשקייה   4.6

 

,  לוי ופריזר , מתוך תיק תיעוד סטודנטים , רישום מים 
 ח "תשס,אוניברסיטת תל אביב 

   האנטילה
. אופקי ואנכי, הייתה עשויה שני גלגלי עץ גדולים, מתקן שאיבת המים המסורתי, (בערבית" נוריה)"

וזה בעזרת מערכת גלגלי שיניים סובב את , סובבה את גלגל העץ האופקי( גמל או פרד)בהמת עבודה 
לגלגל העץ האנכי חוברה שרשרת של כלי קיבול שהעלו את המים  . את גלגל העץ האנכי של האנטיליה

ובתקופה מאוחרת יותר מתיבות עץ  , שרשרת זו הורכבה תחילה מדליי חרס. מן הבאר אל הבריכה
חוזקה מערכת האנטיליה המסורתית במוטות  19-החל מסוף המאה ה. שדופנו בפח בחלקן הפנימי

מערכת  . וגלגלי ברזל הן במערכת התמסורת והן במכלי הקיבול וחובר אליה מנוע שריפה פנימית
 .האנטיליה היתה בשימוש עד לתחילת השימוש במשאבות ממונעות

 בריכת מים
נפח הבריכה  . צמודה בדרך כלל לבאר המים, נבנתה בחלקו העליון של הפרדס, כמו הבאר, הבריכה

תפקידה של  . הבריכה נבנתה מאבנים וטויחה למניעת חילחול. תלוי בטכנולוגיית השאיבה והספיקה
וכן לחמם מעט את , לאגור מים להשקיות עתידיות, ליצור זרימת מים אחידה: הבריכה היה רב גוני 

ישנם מקרים בהם ניתן להבחין בהגבהת קירות הבריכה בעקבות  . המים הצוננים שהועלו מן הבאר
 (.19-החל מסוף המאה ה)החלפת האנטיליה במשאבה ממוכנת 

  
   תעלות ההשקיה

המים שנאגרו בבריכה הועברו אל שטחי הפרדס באמצעות תעלות ההשקיה שנחפרו לאורכו ולרוחבו  
סביב העצים נחפרו גומות ואליהן . תעלות אלה נחפרו ידנית וסוידו בסיד לשם אטימתן. של הפרדס

 .הוזרמו המים מן התעלות על ידי יצירת פתח בדופנן
 

 :מקורות
 ,1939-1890יזמות פרטית בישוב :פריחת ההדר, קרלינסקי נחום

 .113-121, א"תשס, האונ העיברית ירושלים  
 והבייארותהפרדסנות "-פרק ב, תיק תיעוד ושימור, ר אבי ששון"ד
 ,20-22המכללה האקדמית אשקלון, "באזור יפו ובית הבילויים  
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 .שנסתם במהלך השנים (  2תמונה )מעל חור הבאר ( 5, 4תמונה )בבית הבאר ישנם פתחים בתקרה 

ומבעד החורים עברו כדי החרס או ארגזי העץ  . ההנחה היא שגלגל האנטיליה מוקם על גג המבנה 
שמוקמה על גג בית הבאר  ( 3,  1)וכאשר הגיעו לקצה האנטיליה בגג נשפכו לתוך בריכת האגן העילי 

 .   וממנה יוצאת תעלה שהובילה את המים לבריכת האגירה 

1. 2. 

3. 4. 

2. 

5. 

 חור הבאר שנסתם  
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5. 
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 שיטות וחומרי בניה. 5

 טכנולוגיה וחומרי בניה

 
 

.  סימנה גם שינוי באופיה, 20 -ותחילת המאה ה 19 -התנופה הרבה שאפיינה את הבניה ביפו בסוף המאה ה
בעוד העיר העתיקה שמרה על האופי המסורתי של , השינוי בלט במיוחד בחלקים החדשים שמחוץ לחומה

 .  חומרי הבניה וסגנון הבניה, צורת הרחובות, השטח הבנוי
 

ידי עשירי יפו אף בתוך הגינות  -שימשו למגורים בלבד נבנו עלמחוץ לחומה ושהוקמו הבתים החדשים 
את הביטוי להתחלת החדירה של טכנולוגיות בניה וחומרי בניה   בבניינים אלו ניתן לראות. שהקיפו את העיר

בזכוכית , אולם לצורכי קירוי רב השימוש בעץ, אבן הכורכר המסורתית נותרה כחומר בניה בסיסי. חדשים
  . ומעליהם נבנה גג רעפים אדומים , הקירות אבן טוייחו ונצבעו . וברעפים

קרניזים מעוטרים , תקרות עץ דקורטיבי , חלונות עץ ,  שימוש במרצפות בטון : בבית המגורים ניתן למצוא  
 .  וציורי קיר 

 
 .היתה מסורתית יותר  טיפולוגיית בתי הבאר אולם טכנולוגית הבנייה שאפיינה את 

 .המבנים נבנו באבן כורכר מקומית . בעיקרה מאבן כורכר וטיט
 :המבנה טוייח והבריכה עצמה על פי עדויות בבתי באר סמוכים צופתה בטיח המסורתי האטום 

מילוי הקיר נעשה מאבני דבש  .קירות הבריכה החיצוניים נבנו שורות של אבני כורכר מלבניות מסותתות
טוייחו הקירות בטיח הידראולי  ,וכן בתעלות המובילות אליה וממנההבריכה  בפנים .וחומר מליטה

 .הוורודמה שהעניק לו את גונו  ,העשיר בשברי חרסים ,מסורתי
שיטת הבנייה התאפיינה בקשתות ובקמרונות חבית  וזאת ניתן לראות בחתכים של בית הבאר ובית 

 .  המגורים
הבאר חפרו תוך כדי דיפונה בחגורות אבני כורכר  את .הקרקע כללה גליל חפור ומדופן היורד לעומק  הבאר

עד להגעה לשכבת   ,בכל שלב נחפר עוד מטר לעומק תוך כדי בניית הקיר ההיקפי .מלבניות מסותתות
 .המיםהאקוויפר בה נבעו 
מחוברים לחבלים מסיבי שהיו הותקנו תיבות עץ  ,אנכישיני הגלגל האופקי הניעו גלגל  -מערכת האנטיליה 

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

  .גמיש
 
 
 

 :מקורות

  .1976 ,אחיאסף :אביב-תל  ,ערים ועיור בישראל, אפרת אלישע

  .1926, דביר :אביב-תל, תולדות יפו? ,טולקובסקי שמואל

 .2003, אריאל: ירושלים, 1799-1917צמיחתה של עיר : יפו, קרק רות

בשירות עיריית תל אביב  , סקר מחקר הבייארות בתל אביב יפו ,ר אבי ששון ואדריכלית נוף טל קציר "ד
 .  2013ינואר , אשקלון ,מחלקת שימור מבנים 
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 :ערכי המבנה

מחסן , בריכת אגירה , הינו מתחם שמכיל בתוכו מבנה בית באר , מתחם בית הבאר של משפחת אל עזה  
כמו כן היתה חומת אבן שהקיפה את המתחם עם שער כניסה .שירות ועדויות למבני שירות ומחסנים נוספים 

 . ראשי ממזרח 

בית הבאר נבנה לתת מענה להשקיית הפרדסים הרבים שהיו מסביב למבנה ומן הבריכה יצאו תעלות השקייה 
 . שאותן ניתן לזהות בשטח ואף למצוא שרידים רבים להצטלבויות שלהן

 .  בהמשך עם התפתחות ענף הפרדסנות החלה בנייה מחוץ לחומות העיר
תחושת הביטחון והרצון במגורי קבע במרחב הפתוח ללא תחושת הצפיפות שקיימת בעיר הובילה לשלב השני  

על אף שלא היה מבין המרשימים והמפוארים ביותר באיזור  היו בו מספר . במתחם בו נבנה בית מגורים 
מרצפות , קרניז מעוטר, תקרת עץ דקורטיבית , ציורי קיר : איכויות שהצביעו על השקעה בתכנון ובבנייה 

 .בטון וגג רעפים 
חדר מרכזי שמשלושת צדדיו שאר אגפי הבית ומעבר  : הבית מתוכנן על פי מאפייני בין הליוואן המסורתי  

 .  גישה לחדרים 

 

המתחם כולו נבנה על ראש גבעה באיזור וייחודו באפשרות ליצירת קשר עין עם כל שאר בתי הבאר  
 .  זאת גם בשל העובדה שיש בנייה פחותה במקום .  שבסביבתו

 

 

 

 מצבו הפיזי

במהלך השנים האחרונות פעל במקום מפעל למברשות שלא שמר על  , מצבו הפיזי של המבנה הוא ירוד ביותר  
 . מלא באשפה וסובל מכשלים רבים , מוזנח, וכיום המבנה נטוש , המקום 

הבאר וחורי אנטיליה  , הפתחים של החזיתות פתוחים ושבורים , מעקה המדרגות לגג שבור   –בבית הבאר 
 . נסתמו  ובריכת האגירה התמלאה בפסולת ואדמה 

 . בנוסף  כל החלק של מחסני השירות והאוורות לא קיים עוד וכל חלקה של החומה מדרום וממזרח נהרס

 
המרצפות בטון שבורות " . נשר"מסביב לבית המגורים נבנו מבנים ארעיים ככל הנראה על ידי המפעל מברשות 

 .  ובכל חדר יש  ערמות של זבל וניירות זרוקים 
 . כך גם לגבי הקרניז וציורי הקיר , תקרת העץ שבורה ונותר ממנה רק חלקים 

חלונות ופתחים מקוריים רבים נסתמו ונחסמה לחלוטין כל הגישה לחדר הצפוני כשמבחוץ ניתן לראות  שעץ 
 . אקליפטוס גדול צמח בחדר וצמרתו נראית כלפי חוץ 

 .   גג הרעפים נהרס ונותר רק חלקו הדרומי  

 

 

 

 (המלצה בלבד)סיכום והערכה . 6



 בית באר משפחת אלעזה

 תיעוד מקדים     

 עמוד        
 א    "ת 10הירשנברג  ,אודו אדריכלים

 03-6964466    03-5230955:טל 

07/2014    

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

97 

 נושאים פתוחים  . 7
 להרחבה בתיק תיעוד מלא  

היסטוריות ורקע נוסף על סיבת  היסטוריית המשפחה ודיירים במבנה ומציאת תמונות גילוי 1.
 .עזה ששייך למשפחה –הקמת בית מגורים נוסף בסמוך לבית אל 

עדויות לה רואים בתצאות ובמפות היסטוריות  ? 20-30-מדוע נבנתה התוספת בשנות ה2.
  ?לשם איזה מטרה , מוכרות 

 .טכנולוגיית בנייה בה השתמשו לאטימת גג בית הבאר3.

 .פרט דלת הכניסה המקורית4.

 .פרט החלונות המקוריים במבנה בית הבאר5.

 . תוכניות וחזיתות על בסיס מדידה המתארות את המצב הקיים6.

 . תכניות וחזיתות מצב מקורי משוחזר על פי מדידה7.

 סקר הנדסי8.

 .פרטים מקוריים על פי שרטוט ומדידה9.
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 מקורות. 8

  .1976 ,אחיאסף :אביב-תל  ,ערים ועיור בישראל, אפרת אלישע1.
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2007. 

  .1926, דביר :אביב-תל, תולדות יפו ,טולקובסקי שמואל3.

אדריכל  : מנחים , במסגרת סטודיו לשימור, תיק תיעוד סטודנטים ,ניר לוי ומיטל פריזר 4.
 .ח"תשס, אוניברסיטת תל אביב , ו לרמן 'אור ואדריכל סרג-אמנון בר

 .אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה5.

 .204-206, 2003, אריאל: ירושלים, 1799-1917צמיחתה של עיר : יפו, קרק רות6.

 .22-28, 1970, מסדה, פרדסים מספרים, רוקח יצחק7.

בשירות , סקר מחקר הבייארות בתל אביב יפו ,אבי ששון ואדריכלית נוף טל קציר ר "ד8.
 .  2013ינואר , אשקלון ,עיריית תל אביב מחלקת שימור מבנים 

יפו ובית והבייארות באזור הפרדסנות "-פרק ב, תיק תיעוד ושימור, אבי ששוןר "ד9.
 .  20-22אשקלון המכללה האקדמית , "הבילויים

 www.bateibeer.comhttp//:/בתי הבאר הארמונות הנעלמים של יפו : אתר אינטרנט 10.
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 פרטי עורך התיעוד  . 9

 

 

 

 

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

 

 .אשר עוסק ומתמחה בנושא השימור" אודו אדריכלים"הינני בעליו של משרד אדריכלות . 1

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