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 הקדמה 1.1

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

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

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

   .בו הכלולים

   – אביב תל עיריית של השימור באתר מפורטים התיעוד תיק מרכיבי

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

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

 

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

 

 

 ירמי הופמן

 מנהל המחלקה לשימור

 מינהל ההנדסה

 אוריאל הרון

 מנהל התחדשות עירונית

 עזרה וביצרון

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

 חזית צפונית,  8מנדלסון 

7 



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מפה עדכנית 1.3

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

 .בן גוריון' שפינוזה ושד'רח, גורדון'רח, שלמה המלך' רח: גובליםרחובות 8מנדלסון 
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 תצלום אוויר עדכני 1.4

 30.3.2007תצלום אוויר מתאריך 
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 מפת סביבה 1.5

 1:1250מ "קנ, מפת סביבה
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 שפק.בית א: שם המבנה 8מנדלסון :כתובת

 כרטיס מבנה 1.6
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'  ממזרח רחוב שלמה המלך מצפון שד:גבולות

'  בן גוריון ממערב רחוב שפינוזה ומדרום רח

 גורדון

318/  6215 :גוש חלקה  
6903  /182  

 0305-008 :תיק בניין

 ב2650 :ע"תב לשימור :סטטוס

 לא :מבנה מסוכן בניין :סיווג

 ליטבק :אדריכל 1936 :שנת בניה

 :סגנון בניה 27.00 / 60 :ציון משוקלל

 שימור :מתחם אדריכלי :סווג מבנה

 טיח חלק וושפוץ :טיח מגורים :שימוש מקורי

 457 :שטח מגרש

 תולדות מבנה

 תאריך

 השינוי

 אישור פעילות

 שינוי

 במבנה

 המבצעים

 כתובת שם תפקיד

 תל אביב יפו ליטבק' אינג א אדריכל לא           הקמה 1937
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 כרטיס מבנה 1.6
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 קריטריונים לשימור

 הערה ציון משקל קריטריון לשימור

 3.0 2.0 עיצוב

 2.0 1.5 חלל פנימי וחיצוני

חומר  +קונסטרוקציה

 בניה

1.0 3.0 

 2.0 1.0 אדריכל

 6.0 2.0 מיקום

 2.0 היסטורי/ערך חברתי

 2.0 0.5 מצב פיזי

 27.00 ציון משוקלל



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 רקע היסטורי ותרבותי 2.1
 תיעוד היסטורי. 2

 (מבוסס על מאמרו של מיכאל לוין) 1956-1931אדריכלות הסגנון הבינלאומי 

על שם בית הספר רב  " באוהאוס"המכונה לרוב )הבינלאומי או הסגנון המודרני המוקדם הסגנון 

זכה לשמו בעקבות תערוכה שהתקיימה במוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק והוא  ( ההשפעה

הסגנון הבינלאומי והעיר תל אביב  . מבטא את האופי האוניברסלי של שפת העיצוב החדשה

,  30 -הסגנון מאפיין באופן מובהק את הבניה בתל אביב בשנת ה: מקיימים קשר גומלין הדוק

השפעת התנועה  . בעוד תל אביב היא אחד המייצגים הבולטים של הסגנון בעולם כולו

מעצבים ואמנים  , אדריכלים 19המודרניסטית באדריכלות הגיעה לארץ בעקבות עלייתם של 

והביאו עמם את תפישת הבניה האירופאית אשר השתלבה עם  " באוהאוס"שלמדו בבית הספר 

 .רוח החלוציות והסוציאליזם של הישוב היהודי החדש

 

 מאפייני הסגנון הבינלאומי

קוק  'נסחו הנרי ראסל היצ 1932בשנת , הסגנון הבינלאומי הוגדר על ידי אדריכלי התקופה

בהיעדר הדגש  , ונסון שלושה מאפיינים אשר מתמקדים בחשיבות החלל בניגוד למסה'ופיליפ ג

קבע אף , מאבות הסגנון הבינלאומי, האדריכל לה קורביזיה.  על סימטריה ובהמנעות מקישוט

תכנית  , גג המשמש גם כגן, בניה על עמודים: הוא חמישה עקרונות של האדריכלות החדשה

,  בין מאפייני הסגנון הדגש המהותי הינו על פונקציונאליות. חלון פס וחזית חופשית, חופשית

יש  . הבינלאומי נקלט בישראל באופן גורף כמעטהסגנון . אחריםשממנה נגזרים מאפיינים רבים 

 :גורמיםלכך מספר 

 .מסורת בנייה והיעדר דפוס מחייב מקובעחוסר 

 .שאיפה חזקה למודרניזציה שאיפיינה את כל מערכות היישוב העברי

 .הקשר של קהילת האדריכלים המקומית עם מערב אירופה

 .יעילה וזולה, דרישה שהתעוררה בשנות השלושים לבניה עממית

בשלהי  , תל אביב מתייחדת בכמות ובריכוז גדול של מבנים  היוצרים אווירה עירונית שלמה

שנות השלושים נהפך הסגנון לשפה העיצובית היחידה של העיר שהתאפיינה בשלושה  

האקלים  , אירופה מתאפיינת באקלים צונןבעוד . הגג השטוח ומוטיב העקומה, העמוד: מרכיבים

החם בישראל הכתיב שינויים סגנוניים המתמקדים בהצרת הפתחים ובהחלפת חלון הסרט  

עקרון הבניה על עמודים הוחל בתל אביב  . במרפסת הצילה על הבית ומונעת חדירת עומס חום

עקרון זה מאפשר זרימה חופשית של אוויר והמשך הגינה  , הודות למאבקו של זאב רכטר

השטוחים לא שימשו לגן  כפי שקבע לה קורביזיה אלא כמקום מפגש הגגות . לביתמתחת 

רוב בתי הסגנון הבינלאומי נבנו  . לדיירי הבית וכמרחב משותף לכיבוס בגדים ותלייתם לייבוש

העקומה שוברת את  . אולם בחלקם נפוץ השימוש בקווים עגולים במרפסות ובחזיתות, כקוביות

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

14 

 המשך –מאפייני הסגנון הבינלאומי 

הפינה החופשית והעקומה  , במיוחד הבניה על עמודים, מעקרונות הסגנון הבינלאומירבים 

טכניקת הבטון נפוצה בארץ בימי המנדט ובכך פתחה . התאפשרו בזכות השימוש בבטון מזויין

 .פתח לגיוון עצום בצורות ובעיצוב אלסטי של מבנים

 

 על השכונה

י אלישר  "במקור האדמות שבהם שוכנת השכונה היו חלק מאדמות הכפר הערבי סומייל ונקנו ע

 1933וסלונים בשנת 

 (מאת דוד תדהר -מתוך האינציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו: )מנחם סלונים

  ,שניאור שלמה זלמן' לאביו ר, (27.12.1882)ג "ז טבת תרמ"י, נולד בחברוןמנחם שמואל סלונים

הרץ יעקבסון  ראובןבת שרה גרוניה  ולאמו, "תניא"בעל ה,  מלאדי רבי שניאור זלמןמצאצאי 

שהיה ציר הדומה הראשונה ברוסיה ונתפרסם בנאומו  ,  סון בנימין זאב יעקבד "מוילנה ואחות עוה

 חיים מדרשו של הגאון-ובבית מנדל נאה' למד אצל הרב ר. 1906-הידוע על הפרעות בביאליסטוק ב

גפן  "ו" רוחמה", "רוממה"יסד את השכונות בירושלים . "''שדי חמד"בעל הספרים  חזקיהו מדיני

כן נגאלו בעזרתו השטחים שעליהם נבנו השכונות (. בזו נרכשו ממנו קרקעות למוסדות שונים" )אדרת

קרקע ברובע קטמון ואדמות  , "שכונת אלישר", "(קרן שמואל"ידי אוצר החסד -על" )קרית שמואל"

ט בזזו הפורעים את ביתו בתלפיות ואז עבר "במהומות תרפ".מקור חיים"בית צפפה ומלחה בקרבת 

,  לובזובסקי-דב שפק עבד יחד עם. אביב וגם כאן המשיך בעסקי גאולת קרקעות-עם משפחתו לתל

,  מואניס, רכשו קרקעות מאדמות הכפר שייך,  ישראל טיברכ עם "ואח ,חי אלישר, אלישר אלעזר

בנו גשר חדש על הירקון וארגנו וביצעו בהשתתפות המושבות המעונינות את סלילת הכביש החדש 

שעליהם , בצפון תלאביב גאל יחד עם חי אלישר קרקעות מאת גרמנים משרונה. אביב להרצליה-מתל

,  פילון, מעונות עובדים ובתי מגורים ובשטח זה נבנו הרחובות שלמה המלך, העולים החדש-נבנו בית

פתח משרד  1931-ב.וגוטליב( את הקטע של רחוב זה שעבר בחלקם סללו על חשבונם)ריינס , שפינוזה

וממשיכים ( שהיה קודם לכן פקיד בממשלה,  לוי יצחק הוא בנו)סלונים ובנו . ש. לקרקעות בשם מ

בתי , מהקרקעות שגאלו מעבר לירקון נרכשו מהם שטחים לצרכי מפעלי תעשיה. בגאולת קרקעות

כן גאלו והכשירו וחילקו  ". יד המעביר"ולפרטים ולקבוצת נהגים '' הדר יוסף"מגורים לקבוצת 

,  בחולות מעבר לירקון, "אגרובנק"ליד שכונת , ברמת יצחק, אביב-לשיכון קרקעות נוספים בצפון תל

"  תולדות משפחת הרב מלאדי"ו הוציא את הספר "בשנת תש.תקוה ובטבריה-בפתח, ליל'באדמות ג

דורות במשך קרוב  8-הכולל את מגילת היוחסין של צאצאיו ב, "(תניא"שניאור זלמן בעל ה' ר)

ד בחברון ובירושלים וחלוצי הישוב האשכנזי "ובהם מניחי היסוד לישוב של חסידי חב, למאתים שנה

אברהם אשת  מנוחה ,(ברזיליה)קובץ  (רודולף)ר ראובן "ד אשת ברכה, לוי יצחק: צאצאיו.בכלל

 .יצחק אלנברג אשת פנחס דובובסקי ויהודיתאשת  שולמית, יעקב טילאשת  בתיה, אפשטין
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 היסטוריתיעוד . 2
 רקע היסטורי ותרבותי 2.1
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 בית שפק -המבנה

 .הוא מבנה בן שלוש קומות עם קומת קרקע בנויה 8מנדלסון ' בית שפק הנמצא ברח

 א ליטבק אשר בעת הכנת סקר זה לא נמצא אודותיו חומר נוסף' י האינג"המבנה נבנה ע

 .י מהנדס זה"ולא ידוע על מבנים נוספים אשר תוכננו ע

זאת על , י אלישר וסלונים מאדמות הכפר סומייל"המבנה נבנה כנראה על אדמות אשר נקנו ע

 ".אל מסעודיה" שם מצויין השם  35' פי המופיע בתכנית המדידה של המגרש בעמ

את הקרקע קנה אברהם שפק מידי אפריים גסר ונראה כי המגרש החליף מספר ידיים בטרם 

 .  נבנה המבנה

במהלך הבניה הוצא רשיון שינויים לרשיון המקורי וכפי הידוע בעת הכנת סקר זה לא נמצאו  

 .רשיונות נוספים מלבד הרשיון לתוספת מקלט במבנה ורשיון חיבור לרשת הביוב
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 יפו-אביבקטע מתשריט השימור של תל 

 תשריט תכנית השימור 2.2
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 8מנדלסון 
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3
 1917: תאריך

 ניתן לראות כי האזור המדובר עדיין לא מבונה בשנה זו
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 מיקום משוער, מנדלסון' רח
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 1924:  תאריך
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ניתן לראות כי האזור המדובר עדיין לא מבונה  

 .זובשנה 

 גאולה' רח

 גאולה ' רח

 הרב קוק ' רח

 בית פרידמן

 רח מנדלסון

 מיקום משוער
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3
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.  בשנה זו האזור כבר מבונה כולו

וניתן להבחין בבית  כפי שאנחנו  

 .מכירים אותו כיום

 1944:  תאריך

 8מנדלסון 
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 . 60-שפק בשנות הבית 
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ח
ר

 '
ה

וז
ינ

פ
ש

 

 מנדלסון' רח

 8מנדלסון 

ח
ר

'
ון
ל
פי

 

ח
ר

 '
רג

גו
ג 

ינ
ק

 

 רח מנדלסון 

 רח גורדון 



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מפות היסטוריות 2.4

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

 ~ 1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ
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 אביב יפו  -עיריית תל: מקור המפה

 ניתן לראות כי האזור המתועד היה שטח  

 .מנדלסון לא היה קיים ' ורח, של פרדסים

 מיקום משוער, בית שפק
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 מפות היסטוריות 2.4
 דרויאנוב' מפה ב-אביב לפי שנות גאולת אדמתן-אדמות תל :שם המפה

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

22 

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

 .רחוב מנדלסון לא היה קיים 

אדמת אלישר וסלונים האדמות נרכשו בשנת  
1933 

 שלמה:שם השכונה
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 מפות היסטוריות 2.4
 דרויאנוב' מפה ו 1930העיר הבנויה וגבולות העיריה בסוף  :שם המפה

 ~1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ
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 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

 לא נבנה בשנה זושפק עדיין בית 

 .המשוערהעיגול האדום מציין מיקומו 

האזור מסומן כשייך לגבולות שסופחו  
 .1930א לאחר "לת



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מפות היסטוריות 2.4
 ברוור עבור  .י.ר א"י ד"המפה הוכנה ע, הקרובה תל אביב והסביבה :שם המפה

 שערך דרויאנוב" אביב-תל"ספר 

 1934:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ
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 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

 בשנה זאת אחוז המגרשים הבנויים  

 הקרובה  ברחוב מנדלסון ובסביבה 

השחור מציין  הריבוע . 0-10%בין נע 

 פוגלבית של את מיקומו המשוער 



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 25 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 אירועים ותאריכים מרכזיים בהתפתחות המבנה

 מסמכים היסטוריים 2.6
 תולדות המבנה

 אירוע תאריך

 י אברהם שפק"המגרש נקנה ע 13.03.1935

 .לבניית הבית 862מתקבל רשיון  13.07.1936

 340' במהלך הבניה מוצא רשיון שינויים מס 09.05.1937

 .210' המבנה מקבל תעודת גמר מס 29.06.1937

 .לבניית מקלט בחדר המדרגות 1152' ניתן רשיון מס 31.08.1941

 .הבקשה נדחית, מוגשת בקשה להפיכת קומת המרתף לקומת מגורים 10.06.1943

 .מתקבל רשיון לחיבור הביוב 11.03.1949
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 מסמכים היסטוריים 2.6

 מסמך  

 'מס

 הערות תוכן המסמך תאריך

 חוזה מכר לרכישת המגרש 13.03.1935 1

 חוזה מכר לרכישת המגרש 13.03.1935 2

 לא נבנה חזית-תכנון קודם 17.04.1935 3

 לא נבנה 'תכנית קומה א-תכנון קודם 25.04.1935 4

 לא נבנה 'תכנית קומה ב-תכנון קודם 25.04.1935 5

 .תעודת רישום משרד ספרי האחוזה 14.06.1935 6

 .תעודת רישום משרד ספרי האחוזה 18.06.1935 7

 תכנית מדידה למגרש 12.02.1936 8

 תכנית אינסטלציה סניטרית 10.06.1936 9

 תעודת בחינת חומרים 28.06.1936 10

 נבנה 862רשיון  13.07.1936 11

 נבנה-862רשיון  תכנית מגרש 13.07.1936 12

 נבנה-862רשיון  'תכנית קומה א 13.07.1936 13

 נבנה-862רשיון  תכנית קומת המרתף 13.07.1936 14

 נבנה-862רשיון  'תכנית קומה ב 13.07.1936 15

 נבנה-862רשיון  'תכנית קומה ג 13.07.1936 16

 נבנה-862רשיון  'א-'חתך א 13.07.1936 17

 נבנה-862רשיון  'ב-'חתך ב 13.07.1936 18

 נבנה-862רשיון  חזית 13.07.1936 19

 תעודה לבחינת בטון 22.10.1936 20

 תעודה לבחינת בטון 10.12.1936 21

 תכנית האלמנטים הקונסטרוקטיביים לא ידוע 22

 תכנית לסידור מים חמים 01.01.1937 23

 אביב-מכתב אל ועדת הבנין עיריית תל 4.04.1937 24

26 
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 מסמכים היסטוריים 2.6

 מסמך  

 'מס

 הערות תוכן המסמך תאריך

 שטר ערבות 29.04.1937 25

 340' רשיון שינויים מס 9.05.1937 26

 נבנה 340רשיון  תכנית המגרש 9.05.1937 27

 נבנה 340רשיון  תכנית המרתף 9.05.1937 28

 נבנה 340רשיון  א-חתך א 9.05.1937 29

 340ו 862לרשיון  210' תעודת גמר מס 29.06.1937 30

 תכנית למקלט-1152רשיון  31.08.1941 31

 בקשה לרשיון 10.06.1943 32

 בקשה לרשיון 10.06.1943 33

 .תכנית אינסטלציה 23.11.1947 34

 רשיון חיבור לביוב 11.03.1949 35

 מכתב למחלקה הטכנית עיריית תל אביב 14.03.1948 36

 אביב-מכתב לעיריית תל 22.08.1962 37

 ח ביקורת"דו 5.01.1977 38

27 
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 מסמכים היסטוריים 2.6
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   1' מסמך מס

 13.03.1935: תאריך

 .חוזה מכר לרכישת המגרש על ידי אברהם אריה שפק מידי אפריים גסר

 .ר"מ 367בשטח של .....77' אביב חלקה מס-יד תל-מגרש במסעודיה על: "המגרש
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 מסמכים היסטוריים 2.6

29 

   2' מסמך מס

 13.03.1935: תאריך

 (המשך.)חוזה מכר לרכישת המגרש על ידי אברהם אריה שפק מידי אפריים גסר
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 מסמכים היסטוריים 2.6
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   3' מסמך מס

   17.04.1935: תאריך

 .לא נמצא היתר לתכנון זה ולא ברורה חתימת המתכנן, חזית למנדלסון, תכנון קודם לבניין
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 מסמכים היסטוריים 2.6
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   4' מסמך מס

   25.04.1935: תאריך

 .לא נמצא היתר לתכנון זה ולא ברורה חתימת המתכנן', אקומה , תכנון קודם לבניין
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   5' מסמך מס

   25.04.1935: תאריך

 .לא נמצא היתר לתכנון זה ולא ברורה חתימת המתכנן', קומה ב, תכנון קודם לבניין
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 מסמכים היסטוריים 2.6
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 6' מסמך מס

 14.06.1935: תאריך

 .תעודת רישום משרד ספרי האחוזה
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   7' מסמך מס

 18.06.1935: תאריך

 .תעודת רישום משרד ספרי האחוזה ביפו



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

35 

   8' מסמך מס

 12.02.1936: תאריך

 הוכנה עבור אברהם שפאק, תכנית מדידה של המגרש

 .שמואל בלדר: אל מסעודיה המודד,חלקה  4גוש 



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

36 

   9' מסמך מס

 10.06.1936: תאריך

 תכנית האינסטלציה הסניטרית



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

37 

   10' מסמך מס

 28.06.1936: תאריך

 בחינת חומרים

לא ברור התאריך המוקדם של הבדיקה ואם הוחל  , בדיקה ללבני צמנט אשר נלקחו מהבנין
 .בעבודות לפני שהוצא הרשיון הרשמי



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

38 

   11' מסמך מס

 13.07.1936: תאריך

 נבנה-862היתר 



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

39 

   12' מסמך מס

 13.07.1936: תאריך

 נבנה-862היתר 

 תרשים המגרש



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

40 

   13' מסמך מס

 13.07.1936: תאריך

 נבנה-862היתר 

בפועל המרפסות הקידמיות נבנו כשהן לא בולטות מנפח המבנה והן לא ', תכנית קומה א
 .מרפסת החדר בחזית המערבית בבנין הקיים בולטת מקו החזית, מעוגלות



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

41 

   14' מסמך מס

 13.07.1936: תאריך

 נבנה-862היתר 

 .תכנון למחסנים, קומת המרתףתכנית 



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

42 

   15' מסמך מס

 13.07.1936: תאריך

 נבנה-862היתר 

בפועל המרפסות הקידמיות נבנו כשהן לא בולטות מנפח המבנה והן לא ', בתכנית קומה 
 .מרפסת החדר בחזית המערבית בבנין הקיים בולטת מקו החזית, מעוגלות



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

43 

   16' מסמך מס

 13.07.1936: תאריך

 נבנה-862היתר 

בפועל המרפסות הקידמיות נבנו כשהן לא בולטות מנפח המבנה והן לא ', גתכנית קומה 
 .המרפסת בחזית המערבית, מעוגלות



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

44 

   17' מסמך מס

 13.07.1936: תאריך

 נבנה-862היתר 

ניתן  , מדרגות בכניסה לחדר המדרגות אשר לא ניבנו בפועל 5בחתך מופיעות ' ,א-'חתך א
 .לראות בכניסה למבנה יציקת טראצו מקורית הבולטת מקו המבנה



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

45 

   18' מסמך מס

 13.07.1936: תאריך

 נבנה-862היתר 

 .ב -חתך ב



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

46 

   19' מסמך מס

 13.07.1936: תאריך

 נבנה-862היתר 

בפועל נבנו המרפסות ללא סינרים גבוהים כמו שמופיע בחזית עם שינוי  , מנדלסון' חזית לרח
 .אשר במקומו נבנה גגון נוסף למרפסת, בפרט המעקה הקל וללא הקרניז העליון



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

47 

   20' מסמך מס

 22.10.1936: תאריך

 בחינת חומרים

 .נלקחו דוגמאות לבדיקה של בטון מיציקת התקרה לקומת המרתף



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

48 

 21' מסמך מס

 10.12.1936: תאריך

 בחינת חומרים

 .'נלקחו דוגמאות של בטונים מיציקת התקרה לקומה ג



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

49 

 22' מסמך מס

 לא ידוע: תאריך

 תכנית שלד המבנה



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

50 

   23' מסמך מס

 01.01.1937: תאריך

 .תכנית לסדור מים חמים במרתף



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

51 

   24' מסמך מס

 4.04.1937: תאריך

 .מכתב בקשה של אברהם שפק לאשר את שינוי סככת הכביסה על הגג לחדר כביסה



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

52 

   25' מסמך מס

 29.04.1937: תאריך

 שטר ערבות



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

53 

   26' מסמך מס

 9.05.1937: תאריך

הסככה לכביסה  ..... שינוי . שינוי במרתף ותוספת חדר הסקה", תכנית שינויים -340רשיון 
 .בנין גדר, לחדר כביסה

 .ניתן לשפק אברהם



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

54 

   27' מסמך מס

 9.05.1937: תאריך

 תכנית המגרש, תכנית שינויים -340רשיון 



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

55 

 28' מסמך מס

 9.05.1937: תאריך

תכנית המרתף עם מיקום חדר חימום המים משורטט ביד חופשית  , תכנית שינויים -340רשיון 
 .ג התכנית"ע



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

56 

   29' מסמסמך 

 9.05.1937: תאריך

 .א בקומת הגג עם חדר הכביסה-חתך א, תכנית שינויים -340רשיון 



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

57 

   30' מסמך מס

 29.06.1937: תאריך

 .340ו  862' לפי רשיונות מס, לבנין 210תעודת גמר מספר 



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

58 

   31' מסמך מס

 31.08.1941: תאריך

 1152רשיון 

הקיר המסומן באדום במבנה לא קיים בפועל וכנראה שפורק בשיפוץ שנערך  , למקלטתכנית 
הקירות המופיעים כסוגרים את הכניסה לחדר המדרגות קיימים כיום  . במבנה בשלב כלשהוא
 .וכנראה אינם מקוריים



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

59 

   32' מסמך מס

 10.06.1943: תאריך

 בקשה לרשיון

הבקשה נדחתה ולא הוצא  , מיטלמן לרשיון לדירה בקומת המרתף. בקשה שהוגשה על ידי א
 .היתר לדירה



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

60 

   33' מסמך מס

 10.06.1943: תאריך

 בקשה לרשיון

הבקשה נדחתה ולא הוצא  , מיטלמן לרשיון לדירה בקומת המרתף. בקשה שהוגשה על ידי א
 .היתר לדירה



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

61 

   34' מסמך מס

 23.11.1947: תאריך

 תכנית אינסטלציה

  



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

62 

   35' מסמך מס

 11.03.1949: תאריך

 3370' רשיון חבור לביוב מס

  



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

63 

   36' מסמך מס

 14.03.1948: תאריך

 .אביב-מכתב למחלקה הטכנית בעיריית תל

מכתב החתום על ידי אברהם שפק שבו הוא מתלונן שמר פוליקוב פלש לחדר הכביסה על הגג  
 .והופך אותו למגורים



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

64 

   37' מסמך מס

 22.08.1962: תאריך

 .אביב-מכתב לעיריית תל

לא נמצא בתיק היתר  , שנים 4מכתב החתום על ידי יפה וייזר הטוענת כי היא גרה במקום מזה 
 .לדירה זו



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

65 

 38' מסמך מס

 5.01.1977: תאריך

 .ח על ביקורת במקום"דו

 .המתאר שימוש בקומת המרתף למחסן נברשות 77ח משנת "דו



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון
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 8מנדלסון 



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון
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 חזיתות המבנה 3.2
 מנדלסון'רח-חזית צפונית

1 

 .מבט לחזית צפונית . 1

מבט לחזית  . 2
הצפונית מנדלסון  

 6ו  8

2 
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 חזיתות המבנה 3.2
 מנדלסון'רח-חזית צפונית

1,2 

 .מבט לחזית צפונית . 1

 .מבט לחזית הצפונית. 2
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית מזרחית

 מבט מכיוון צפון על חזית מזרחית. 1

1 

 .מערבית-מבט אל הפינה הדרום. 2
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית מזרחית

 מבט חזית מזרחית כניסה לבניין. 1

1 

 .מערבית-מבט אל הפינה הדרום. 2
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית מזרחית

 מבט חזית מזרחית כניסה לבניין. 1

1 

 .מזרחית חלק עליון-מבט אל הפינה הדרום. 1

חלק  . מזרחית-מבט אל הפינה הדרום. 2
 תחתון

2 
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית דרומית

 מבט לחזית מכיוון דרום. 1

1 

 .מרפסות אחוריות סגורות בחזית הדרומית. 1
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית דרומית

1 

 .מרפסות שירות סגורות בחזית הדרומית. 1

 .מרפסות שירות סגורות בחזית הדרומית. 2

2 



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 74 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 חזיתות המבנה 3.2
 חזית מערבית

 חלק אחורי מבט לכיוון דרום-חזית מערבית. 1

2 

 .חזית מערבית וחלק מחזית צפונית. 2

1 

קו ההפרדה בין  

טיח וואשפוץ  

לטיח חלק על 

 בסיס סיד
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית מערבית

 חלק אחורי מבט לכיוון דרום-חזית דרומית. 1

 .חזית מערבית חלק אחורי. 1

1 

סגירת  

מרפסת  

י  "שנעשתה ע

 קיר בנוי
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 חזיתות המבנה 3.2
 גג המבנה

 גג המבנה מבט מכיוון מזרח. 1

,2,1 

 .גג המבנה מבט מכיוון מזרח. 2

3 
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 חללים פנימיים 3.3
 חדר המדרגות

כניסה אל חדר המדרגות משטח מיציקת  . 1

 .טראצו

אל תחילת גרם  מבט . 2

 .המדרגות ורחבת הכניסה

1,2 

1 

2 
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תחילת גרם המדרגות ואל  מבט אל . 1

 (דלתות לא מקוריות)הדלתות בקומת הקרקע

 מבט מלמעלה אל הכניסה. 2

 חללים פנימיים 3.3
 חדר המדרגות

1 
2 
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 .המשך גרם המדרגות. 1

מלמעלה אל הדלתות בקומת  . 2

 .הקרקע 
מבט אל הכניסה לגג וסיום גרם  . 3

 .המדרגות

 חללים פנימיים 3.3
 חדר המדרגות

3 

2 1,3 
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 .ארון חשמל מעץ פרט מקורי.1

פרט ,משקופי דלתות וחיפוי קיר מעץ . 2

 .מקורי דלתות לא מקוריות
 .מעקה בפירזול פרט מקורי. 3

 חללים פנימיים 3.3
 חדר המדרגות

3 
3 

1 
2 
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 .פרט מקורי, יציקת טראצו אפור.1

בחלק , מסגרת לחלון פיווט מעץ. 3 פרט מקורי,מדרגות טראצו פריקסט . 2

 .פרט מקורי,החיצוני

 חללים פנימיים 3.3
 חדר המדרגות

3 

2 

1 

3 
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

 1-פר
 2-פר

 3-פר

:רשימת פרטים כוללת  

מרפסת פינתי זיזית סף   -מרפסת פינתית

טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל וסינר  

(.פינה צפון מערבית)בטון    

.1-פר  

מרפסת פינתית זיזית    -מרפסת  חזיתית-

סף טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

וסינר בטון על פינת החזיתות הצפונית  

.והמזרחית  

.2-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת שירות-

בנוי  וסינר בטון  בחזית המזרחית חצי  

.שקועה בנפח הבניין  

.3-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת אחורית

(. חזית דרומית אחורית) בנוי עם סינר  בטון  

.4-פר  

מרפסת שירות זיזית חצי   -שירות מרפסת

שקועה בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה  

.ממטבח נמצאת בחזית המערבית  

.5-פר  

מרפסת זיזית חצי שקועה -מרפסת צידית   

בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה מחדר  

.מגורים בחזית המערבית  

6-פר  

.  גגון בטון זיזי בכניסה למבנה -גגון בטון

 מעל לדלת הכניסה

7 -פר  

גגון בטון עם סינר מעל למרפסות  -גגון בטון

 בחזיתות השונות

8-פר  

מרפסת עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

בטון  וסינר בטון   מעקה עם בלט-בפירזול 

. במרפסות החזית הצפונית  

.9-פר  

 

מעקה בנוי במרפסות  -מעקה מרפסות בנוי 

. צד ומרפסות אחוריות עם סינר בטון  

.10-פר  

 

דלת דו כנפית - דלת יציאה למרפסת   

מסגרת עץ עם תריס גלילה במקור מעץ 

.כיום הוחלפו התריסים לתריסי לפלסטיק  

11-פר  

- דלת חד כנפית עם  -דלת יציאה למרפסת

.תריס גלילה לא ניתן היה לצפות בדלת   

12-פר  

ארגז איוורור מעץ נמצא  -ארגז איוורור

.במטבח  

13-פר  

 4-פר

 6-פר 5-פר 5-פר

 7-פר

 8-פר 8-פר

 9-פר
 10-פר

חלון מאורך   -חלון עץ תלת כנפי מאורך

עם מסגרת חלון ומשקוף מעץ מסילות  

מתכת לתריס גלילה שכיום הוחלף  

לפלסטיק מופיע בחדרי המגורים בחזיתות  

. השונות  

.14-פר  

חלון עץ עם מספרי   –חלון עץ תלת כנפי 

הרחקה ממתכת התריס עצמו הוחלף כיום 

נמצא בחדרים בחזית הצפונית. לפלסטיק   

15-פר  

חלון עץ מופיע   -פיווט אופקי קטן חלון

 בחדרי השירות

16-פר  

עץ מופיע  עשוי -פיווט אופקי גדול חלון

.בחדר המדרגות כיום נשארה רק המסגרת  

17-פר  

,  תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כל התריסים , במקור היו מעץ

בחזית הצפונית קיימים  , לתריסי פלסטיק

נמצא בחדרי המגורים  .מספרי הרחקה 

.בחזיתות השונות  

.18-פר  

.סף מרפסת מיציקת טראצו -סף מרפסת  .19-פר   

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר  

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.21-פר  

22-פר צינור ברזל יצקת  

במרפסות השונות-פישרים 23-פר   

וטיח חלק  .וואשפוץ בחזית הראשית- טיח

בסיס סיד בשאר החזיתות על  

24-פר  

יציקת טראצו בגוון אפור   -יציקת טראצו

. בכניסה לבניין, כדוגמת המדרגות  

.25-פר  

. 

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

כדוגמת משטח   פריקסט בגוון אפור

.הכניסה  

.26-פר  

פנל טראצו אפור במדרגות   –פנל טראצו -

  .ובפודסטים

.27-פר  

בגודל   טראצו אפור יציקת  -טראצו יציקת

..במבואת הבנין ובפודסטים השונים  

.28-פר  
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

(:המשך)רשימת פרטים כוללת  

,  מעקה מדרגות בפירזול -מעקה מדרגות-

. צינור ברזל כמאחז יד ומוטות אופקיים  

.29-פר  

דלת כנף חלקה מעץ  -דלת כניסה לדירות-

    .ג הקיר"חיפוי עץ ע עם

.30-פר  

חשמל מעץ במהלך   ארון -מעץחשמל  ארון

 גרם המדרגות

.31-פר  

דלת עץ כניסה למחסן בחלק   -דלת עץ-

התחתון של גרם המדרגות במבואת  

  .הכניסה

.32-פר  

נמצא בחזיתות   -גוף תאורה במרפסת

 השונות

33-פר  

קידמית בחזית המבנה  גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם  , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

34-פר  
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4
 מיפוי מיקומי פרטים

 10,7,2,8,-פר
 1,12,10-פר 33-פר

 חדר המדרגות

 5,8,10-פר

 25,7,-פר

 17-פר

 11-פר

 18פר

 14-פר

 20-פר

 9,11,19,8-פר

 15-פר

 30פר

 10-פר

 26-פר

 4,8,10-פר

 10,8,3,-פר

 13-פר

 16-פר

 21-פר

 22-פר

 23פר

 24פר

 27-פר

 28-פר 29-פר

 32-פר 31-פר

:רשימת פרטים כוללת  

מרפסת פינתי זיזית סף   -מרפסת פינתית

פינה  )טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל 

(.צפון מערבית   

.1-פר  

מרפסת פינתית זיזית    -מרפסת  חזיתית-

סף טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל על  

.פינת החזיתות הצפונית והמזרחית  

.2-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת שירות-

בנוי בחזית המזרחית חצי שקועה בנפח  

.הבניין  

.3-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת אחורית

(. חזית דרומית אחורית)בנוי   

.4-פר  

מרפסת שירות זיזית חצי   -שירות מרפסת

שקועה בנפח הבניין ביציאה ממטבח 

.נמצאת בחזית המערבית  

.5-פר  

מרפסת זיזית חצי שקועה -מרפסת צידית   

בנפח הבניין ביציאה מחדר מגורים בחזית 

.המערבית  

6-פר  

.  גגון בטון זיזי בכניסה למבנה -גגון בטון

 מעל לדלת הכניסה

7 -פר  

גגון בטון עם סינר מעל למרפסות  -גגון בטון

 בחזיתות השונות

8-פר  

מרפסת עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

בטון  וסינר בטון   מעקה עם בלט-בפירזול 

. במרפסות החזית הצפונית  

.9-פר  

 

מעקה בנוי במרפסות  -מעקה מרפסות בנוי 

. צד ומרפסות אחוריות עם סינר בטון  

.10-פר  

 

דלת דו כנפית - דלת יציאה למרפסת   

מסגרת עץ עם תריס גלילה במקור מעץ 

.כיום הוחלפו התריסים לתריסי לפלסטיק  

11-פר  

- דלת חד כנפית עם  -דלת יציאה למרפסת

.תריס גלילה לא ניתן היה לצפות בדלת   

12-פר  

ארגז איוורור מעץ נמצא  -ארגז איוורור

.במטבח  

13-פר  

חלון מאורך   -חלון עץ תלת כנפי מאורך

עם מסגרת חלון ומשקוף מעץ מסילות  

מתכת לתריס גלילה שכיום הוחלף  

לפלסטיק מופיע בחדרי המגורים בחזיתות  

. השונות  

.14-פר  

חלון עץ עם מספרי   –חלון עץ תלת כנפי 

הרחקה ממתכת התריס עצמו הוחלף כיום 

נמצא בחדרים בחזית הצפונית. לפלסטיק   

15-פר  

חלון עץ מופיע   -פיווט אופקי קטן חלון

 בחדרי השירות

16-פר  

עץ מופיע  עשוי -פיווט אופקי גדול חלון

.בחדר המדרגות כיום נשארה רק המסגרת  

17-פר  

,  תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כל התריסים , במקור היו מעץ

בחזית הצפונית קיימים  , לתריסי פלסטיק

נמצא בחדרי המגורים  .מספרי הרחקה 

.בחזיתות השונות  

.18-פר  

.סף מרפסת מיציקת טראצו -סף מרפסת  .19-פר   

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר  

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.21-פר  

22-פר צינור ברזל יצקת  

במרפסות השונות-פישרים 23-פר   

וטיח חלק  .וואשפוץ בחזית הראשית- טיח

בסיס סיד בשאר החזיתות על  

24-פר  

יציקת טראצו בגוון אפור   -יציקת טראצו

. בכניסה לבניין, כדוגמת המדרגות  

.25-פר  

. 

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

כדוגמת משטח   פריקסט בגוון אפור

.הכניסה  

.26-פר  

פנל טראצו אפור במדרגות   –פנל טראצו -

  .ובפודסטים

.27-פר  

בגודל   טראצו אפור יציקת  -טראצו יציקת

..במבואת הבנין ובפודסטים השונים  

.28-פר  

 6,8,10-פר

 10,4,8,-פר

 11-פר 12-פר

 14-פר

 14-פר

(:המשך)רשימת פרטים כוללת  

,  מעקה מדרגות בפירזול -מעקה מדרגות-

. צינור ברזל כמאחז יד ומוטות אופקיים  

.29-פר  

דלת כנף חלקה מעץ  -דלת כניסה לדירות-

    .ג הקיר"חיפוי עץ ע עם

.30-פר  

חשמל מעץ במהלך   ארון -מעץחשמל  ארון

 גרם המדרגות

.31-פר  

דלת עץ כניסה למחסן בחלק   -דלת עץ-

התחתון של גרם המדרגות במבואת  

  .הכניסה

.32-פר  

קידמית בחזית המבנה  גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם  , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

.33-פר  

נמצא בחזיתות   -גוף תאורה במרפסת

 השונות

34-פר  

34 
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(:המשך)רשימת פרטים כוללת  

,  מעקה מדרגות בפירזול -מעקה מדרגות-

. צינור ברזל כמאחז יד ומוטות אופקיים  

.29-פר  

דלת כנף חלקה מעץ  -דלת כניסה לדירות-

    .ג הקיר"חיפוי עץ ע עם

.30-פר  

חשמל מעץ במהלך   ארון -מעץחשמל  ארון

 גרם המדרגות

.31-פר  

דלת עץ כניסה למחסן בחלק   -דלת עץ-

התחתון של גרם המדרגות במבואת  

  .הכניסה

.32-פר  

קידמית בחזית המבנה  גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם  , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

.33-פר  

נמצא בחזיתות   -גוף תאורה במרפסת

 השונות

34-פר  

מרפסת פינתי זיזית סף   -מרפסת פינתית

טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל וסינר  

(.פינה צפון מערבית)בטון    

.1-פר  

:רשימת פרטים כוללת  

מרפסת פינתי זיזית סף   -מרפסת פינתית

טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל וסינר  

(.פינה צפון מערבית)בטון    

.1-פר  

מרפסת פינתית זיזית    -מרפסת  חזיתית-

סף טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

וסינר בטון על פינת החזיתות הצפונית  

.והמזרחית  

.2-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת שירות-

בנוי  וסינר בטון  בחזית המזרחית חצי  

.שקועה בנפח הבניין  

.3-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת אחורית

(. חזית דרומית אחורית) בנוי עם סינר  בטון  

.4-פר  

מרפסת שירות זיזית חצי   -שירות מרפסת

שקועה בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה  

.ממטבח נמצאת בחזית המערבית  

.5-פר  

מרפסת זיזית חצי שקועה -מרפסת צידית   

בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה מחדר  

.מגורים בחזית המערבית  

6-פר  

.  גגון בטון זיזי בכניסה למבנה -גגון בטון

 מעל לדלת הכניסה

7 -פר  

גגון בטון עם סינר מעל למרפסות  -גגון בטון

 בחזיתות השונות

8-פר  

מרפסת עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

בטון  וסינר בטון   מעקה עם בלט-בפירזול 

. במרפסות החזית הצפונית  

.9-פר  

 

מעקה בנוי במרפסות  -מעקה מרפסות בנוי 

. צד ומרפסות אחוריות עם סינר בטון  

.10-פר  

 

דלת דו כנפית - דלת יציאה למרפסת   

מסגרת עץ עם תריס גלילה במקור מעץ 

.כיום הוחלפו התריסים לתריסי לפלסטיק  

11-פר  

- דלת חד כנפית עם  -דלת יציאה למרפסת

.תריס גלילה לא ניתן היה לצפות בדלת   

12-פר  

ארגז איוורור מעץ נמצא  -ארגז איוורור

.במטבח  

13-פר  

חלון מאורך   -חלון עץ תלת כנפי מאורך

עם מסגרת חלון ומשקוף מעץ מסילות  

מתכת לתריס גלילה שכיום הוחלף  

לפלסטיק מופיע בחדרי המגורים בחזיתות  

. השונות  

.14-פר  

חלון עץ עם מספרי   –חלון עץ תלת כנפי 

הרחקה ממתכת התריס עצמו הוחלף כיום 

נמצא בחדרים בחזית הצפונית. לפלסטיק   

15-פר  

חלון עץ מופיע   -פיווט אופקי קטן חלון

 בחדרי השירות

16-פר  

עץ מופיע  עשוי -פיווט אופקי גדול חלון

.בחדר המדרגות כיום נשארה רק המסגרת  

17-פר  

,  תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כל התריסים , במקור היו מעץ

בחזית הצפונית קיימים  , לתריסי פלסטיק

נמצא בחדרי המגורים  .מספרי הרחקה 

.בחזיתות השונות  

.18-פר  

.סף מרפסת מיציקת טראצו -סף מרפסת  .19-פר   

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר  

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.21-פר  

22-פר צינור ברזל יצקת  

במרפסות השונות-פישרים 23-פר   

וטיח חלק  .וואשפוץ בחזית הראשית- טיח

בסיס סיד בשאר החזיתות על  

24-פר  

יציקת טראצו בגוון אפור   -יציקת טראצו

. בכניסה לבניין, כדוגמת המדרגות  

.25-פר  

. 

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

כדוגמת משטח   פריקסט בגוון אפור

.הכניסה  

.26-פר  

פנל טראצו אפור במדרגות   –פנל טראצו -

  .ובפודסטים

.27-פר  

בגודל   טראצו אפור יציקת  -טראצו יציקת

..במבואת הבנין ובפודסטים השונים  

.28-פר  

מרפסת פינתית זיזית    -מרפסת  חזיתית-

סף טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

וסינר בטון על פינת החזיתות הצפונית  

.והמזרחית  

.2-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת שירות-

בנוי  וסינר בטון  בחזית המזרחית חצי  

.שקועה בנפח הבניין  

.3-פר  
מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת אחורית

(. חזית דרומית אחורית) בנוי עם סינר  בטון  

.4-פר  
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 4-פר

 
. 

(:המשך)רשימת פרטים כוללת  

,  מעקה מדרגות בפירזול -מעקה מדרגות-

. צינור ברזל כמאחז יד ומוטות אופקיים  

.29-פר  

דלת כנף חלקה מעץ  -דלת כניסה לדירות-

    .ג הקיר"חיפוי עץ ע עם

.30-פר  

חשמל מעץ במהלך   ארון -מעץחשמל  ארון

 גרם המדרגות

.31-פר  

דלת עץ כניסה למחסן בחלק   -דלת עץ-

התחתון של גרם המדרגות במבואת  

  .הכניסה

.32-פר  

קידמית בחזית המבנה  גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם  , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

.33-פר  

נמצא בחזיתות   -גוף תאורה במרפסת

 השונות

34-פר  

:רשימת פרטים כוללת  

מרפסת פינתי זיזית סף   -מרפסת פינתית

טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל וסינר  

(.פינה צפון מערבית)בטון    

.1-פר  

מרפסת פינתית זיזית    -מרפסת  חזיתית-

סף טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

וסינר בטון על פינת החזיתות הצפונית  

.והמזרחית  

.2-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת שירות-

בנוי  וסינר בטון  בחזית המזרחית חצי  

.שקועה בנפח הבניין  

.3-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת אחורית

(. חזית דרומית אחורית) בנוי עם סינר  בטון  

.4-פר  

מרפסת שירות זיזית חצי   -שירות מרפסת

שקועה בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה  

.ממטבח נמצאת בחזית המערבית  

.5-פר  

מרפסת זיזית חצי שקועה -מרפסת צידית   

בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה מחדר  

.מגורים בחזית המערבית  

6-פר  

.  גגון בטון זיזי בכניסה למבנה -גגון בטון

 מעל לדלת הכניסה

7 -פר  

גגון בטון עם סינר מעל למרפסות  -גגון בטון

 בחזיתות השונות

8-פר  

מרפסת עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

בטון  וסינר בטון   מעקה עם בלט-בפירזול 

. במרפסות החזית הצפונית  

.9-פר  

 

מעקה בנוי במרפסות  -מעקה מרפסות בנוי 

. צד ומרפסות אחוריות עם סינר בטון  

.10-פר  

 

דלת דו כנפית - דלת יציאה למרפסת   

מסגרת עץ עם תריס גלילה במקור מעץ 

.כיום הוחלפו התריסים לתריסי לפלסטיק  

11-פר  

- דלת חד כנפית עם  -דלת יציאה למרפסת

.תריס גלילה לא ניתן היה לצפות בדלת   

12-פר  

ארגז איוורור מעץ נמצא  -ארגז איוורור

.במטבח  

13-פר  

חלון מאורך   -חלון עץ תלת כנפי מאורך

עם מסגרת חלון ומשקוף מעץ מסילות  

מתכת לתריס גלילה שכיום הוחלף  

לפלסטיק מופיע בחדרי המגורים בחזיתות  

. השונות  

.14-פר  

חלון עץ עם מספרי   –חלון עץ תלת כנפי 

הרחקה ממתכת התריס עצמו הוחלף כיום 

נמצא בחדרים בחזית הצפונית. לפלסטיק   

15-פר  

חלון עץ מופיע   -פיווט אופקי קטן חלון

 בחדרי השירות

16-פר  

עץ מופיע  עשוי -פיווט אופקי גדול חלון

.בחדר המדרגות כיום נשארה רק המסגרת  

17-פר  

,  תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כל התריסים , במקור היו מעץ

בחזית הצפונית קיימים  , לתריסי פלסטיק

נמצא בחדרי המגורים  .מספרי הרחקה 

.בחזיתות השונות  

.18-פר  

.סף מרפסת מיציקת טראצו -סף מרפסת  .19-פר   

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר  

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.21-פר  

22-פר צינור ברזל יצקת  

במרפסות השונות-פישרים 23-פר   

וטיח חלק  .וואשפוץ בחזית הראשית- טיח

בסיס סיד בשאר החזיתות על  

24-פר  

יציקת טראצו בגוון אפור   -יציקת טראצו

. בכניסה לבניין, כדוגמת המדרגות  

.25-פר  

. 

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

כדוגמת משטח   פריקסט בגוון אפור

.הכניסה  

.26-פר  

פנל טראצו אפור במדרגות   –פנל טראצו -

  .ובפודסטים

.27-פר  

בגודל   טראצו אפור יציקת  -טראצו יציקת

..במבואת הבנין ובפודסטים השונים  

.28-פר  

מרפסת שירות זיזית חצי   -שירות מרפסת

שקועה בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה  

.ממטבח נמצאת בחזית המערבית  

.5-פר מרפסת זיזית חצי שקועה -מרפסת צידית    

בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה מחדר  

.מגורים בחזית המערבית  

6-פר  

.  גגון בטון זיזי בכניסה למבנה -גגון בטון

 מעל לדלת הכניסה

7 -פר גגון בטון עם סינר מעל למרפסות  -גגון בטון 

 בחזיתות השונות

8-פר  
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דלת דו כנפית - דלת יציאה למרפסת   

מסגרת עץ עם תריס גלילה במקור מעץ 

כיום הוחלפו כל התריסים לתריסי  

.לפלסטיק  

11-פר  - דלת חד כנפית עם  -דלת  יציאה למרפסת

.תריס גלילה לא ניתן היה לצפות בדלת   

12-פר  

(:המשך)רשימת פרטים כוללת  

,  מעקה מדרגות בפירזול -מעקה מדרגות-

. צינור ברזל כמאחז יד ומוטות אופקיים  

.29-פר  

דלת כנף חלקה מעץ  -דלת כניסה לדירות-

    .ג הקיר"חיפוי עץ ע עם

.30-פר  

חשמל מעץ במהלך   ארון -מעץחשמל  ארון

 גרם המדרגות

.31-פר  

דלת עץ כניסה למחסן בחלק   -דלת עץ-

התחתון של גרם המדרגות במבואת  

  .הכניסה

.32-פר  

קידמית בחזית המבנה  גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם  , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

.33-פר  

נמצא בחזיתות   -גוף תאורה במרפסת

 השונות

34-פר  

:רשימת פרטים כוללת  

מרפסת פינתי זיזית סף   -מרפסת פינתית

טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל וסינר  

(.פינה צפון מערבית)בטון    

.1-פר  

מרפסת פינתית זיזית    -מרפסת  חזיתית-

סף טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

וסינר בטון על פינת החזיתות הצפונית  

.והמזרחית  

.2-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת שירות-

בנוי  וסינר בטון  בחזית המזרחית חצי  

.שקועה בנפח הבניין  

.3-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת אחורית

(. חזית דרומית אחורית) בנוי עם סינר  בטון  

.4-פר  

מרפסת שירות זיזית חצי   -שירות מרפסת

שקועה בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה  

.ממטבח נמצאת בחזית המערבית  

.5-פר  

מרפסת זיזית חצי שקועה -מרפסת צידית   

בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה מחדר  

.מגורים בחזית המערבית  

6-פר  

.  גגון בטון זיזי בכניסה למבנה -גגון בטון

 מעל לדלת הכניסה

7 -פר  

גגון בטון עם סינר מעל למרפסות  -גגון בטון

 בחזיתות השונות

8-פר  

מרפסת עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

בטון  וסינר בטון   מעקה עם בלט-בפירזול 

. במרפסות החזית הצפונית  

.9-פר  

 

מעקה בנוי במרפסות  -מעקה מרפסות בנוי 

. צד ומרפסות אחוריות עם סינר בטון  

.10-פר  

 

דלת דו כנפית - דלת יציאה למרפסת   

מסגרת עץ עם תריס גלילה במקור מעץ 

.כיום הוחלפו התריסים לתריסי לפלסטיק  

11-פר  

- דלת חד כנפית עם  -דלת יציאה למרפסת

.תריס גלילה לא ניתן היה לצפות בדלת   

12-פר  

ארגז איוורור מעץ נמצא  -ארגז איוורור

.במטבח  

13-פר  

חלון מאורך   -חלון עץ תלת כנפי מאורך

עם מסגרת חלון ומשקוף מעץ מסילות  

מתכת לתריס גלילה שכיום הוחלף  

לפלסטיק מופיע בחדרי המגורים בחזיתות  

. השונות  

.14-פר  

חלון עץ עם מספרי   –חלון עץ תלת כנפי 

הרחקה ממתכת התריס עצמו הוחלף כיום 

נמצא בחדרים בחזית הצפונית. לפלסטיק   

15-פר  

חלון עץ מופיע   -פיווט אופקי קטן חלון

 בחדרי השירות

16-פר  

עץ מופיע  עשוי -פיווט אופקי גדול חלון

.בחדר המדרגות כיום נשארה רק המסגרת  

17-פר  

,  תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כל התריסים , במקור היו מעץ

בחזית הצפונית קיימים  , לתריסי פלסטיק

נמצא בחדרי המגורים  .מספרי הרחקה 

.בחזיתות השונות  

.18-פר  

.סף מרפסת מיציקת טראצו -סף מרפסת  .19-פר   

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר  

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.21-פר  

22-פר צינור ברזל יצקת  

במרפסות השונות-פישרים 23-פר   

וטיח חלק  .וואשפוץ בחזית הראשית- טיח

בסיס סיד בשאר החזיתות על  

24-פר  

יציקת טראצו בגוון אפור   -יציקת טראצו

. בכניסה לבניין, כדוגמת המדרגות  

.25-פר  

. 

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

כדוגמת משטח   פריקסט בגוון אפור

.הכניסה  

.26-פר  

פנל טראצו אפור במדרגות   –פנל טראצו -

  .ובפודסטים

.27-פר  

בגודל   טראצו אפור יציקת  -טראצו יציקת

..במבואת הבנין ובפודסטים השונים  

.28-פר  

מעקה  -מעקה חצי בנוי חצי קל בפירזול 

בטון  וסינר בטון במרפסות החזית  עם בלט

. הצפונית  

.9-פר  

 
מעקה בנוי במרפסות  -מעקה מרפסות בנוי 

. צד ומרפסות אחוריות עם סינר בטון  

.10-פר  
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88 

.ארגז  מעץ נמצא במטבח-ארגז איוורור 13-פר  חלון מאורך   -חלון עץ תלת כנפי מאורך 

עם מסגרת חלון ומשקוף מעץ מסילות  

מתכת לתריס גלילה שכיום הוחלף  

לפלסטיק מופיע בחדרי המגורים בחזיתות  

. השונות  

.14-פר  

חלון גדול משקוף   –חלון עץ תלת כנפי 

מסילת תריס ממתכת  ,ומסגרת חלון מעץ 

התריס עצמו הוחלף כיום לפלסטיק כולל  

.מספרי הרחקה ממתכת  

15-פר חלון עץ מופיע  -פיווט אופקי קטן חלון 

 בחדרי השירות

16-פר  

(:המשך)רשימת פרטים כוללת  

,  מעקה מדרגות בפירזול -מעקה מדרגות-

. צינור ברזל כמאחז יד ומוטות אופקיים  

.29-פר  

דלת כנף חלקה מעץ  -דלת כניסה לדירות-

    .ג הקיר"חיפוי עץ ע עם

.30-פר  

חשמל מעץ במהלך   ארון -מעץחשמל  ארון

 גרם המדרגות

.31-פר  

דלת עץ כניסה למחסן בחלק   -דלת עץ-

התחתון של גרם המדרגות במבואת  

  .הכניסה

.32-פר  

קידמית בחזית המבנה  גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם  , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

.33-פר  

נמצא בחזיתות   -גוף תאורה במרפסת

 השונות

34-פר  

:רשימת פרטים כוללת  

מרפסת פינתי זיזית סף   -מרפסת פינתית

טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל וסינר  

(.פינה צפון מערבית)בטון    

.1-פר  

מרפסת פינתית זיזית    -מרפסת  חזיתית-

סף טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

וסינר בטון על פינת החזיתות הצפונית  

.והמזרחית  

.2-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת שירות-

בנוי  וסינר בטון  בחזית המזרחית חצי  

.שקועה בנפח הבניין  

.3-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת אחורית

(. חזית דרומית אחורית) בנוי עם סינר  בטון  

.4-פר  

מרפסת שירות זיזית חצי   -שירות מרפסת

שקועה בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה  

.ממטבח נמצאת בחזית המערבית  

.5-פר  

מרפסת זיזית חצי שקועה -מרפסת צידית   

בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה מחדר  

.מגורים בחזית המערבית  

6-פר  

.  גגון בטון זיזי בכניסה למבנה -גגון בטון

 מעל לדלת הכניסה

7 -פר  

גגון בטון עם סינר מעל למרפסות  -גגון בטון

 בחזיתות השונות

8-פר  

מרפסת עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

בטון  וסינר בטון   מעקה עם בלט-בפירזול 

. במרפסות החזית הצפונית  

.9-פר  

 

מעקה בנוי במרפסות  -מעקה מרפסות בנוי 

. צד ומרפסות אחוריות עם סינר בטון  

.10-פר  

 

דלת דו כנפית - דלת יציאה למרפסת   

מסגרת עץ עם תריס גלילה במקור מעץ 

.כיום הוחלפו התריסים לתריסי לפלסטיק  

11-פר  

- דלת חד כנפית עם  -דלת יציאה למרפסת

.תריס גלילה לא ניתן היה לצפות בדלת   

12-פר  

ארגז איוורור מעץ נמצא  -ארגז איוורור

.במטבח  

13-פר  

חלון מאורך   -חלון עץ תלת כנפי מאורך

עם מסגרת חלון ומשקוף מעץ מסילות  

מתכת לתריס גלילה שכיום הוחלף  

לפלסטיק מופיע בחדרי המגורים בחזיתות  

. השונות  

.14-פר  

חלון עץ עם מספרי   –חלון עץ תלת כנפי 

הרחקה ממתכת התריס עצמו הוחלף כיום 

נמצא בחדרים בחזית הצפונית. לפלסטיק   

15-פר  

חלון עץ מופיע   -פיווט אופקי קטן חלון

 בחדרי השירות

16-פר  

עץ מופיע  עשוי -פיווט אופקי גדול חלון

.בחדר המדרגות כיום נשארה רק המסגרת  

17-פר  

,  תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כל התריסים , במקור היו מעץ

בחזית הצפונית קיימים  , לתריסי פלסטיק

נמצא בחדרי המגורים  .מספרי הרחקה 

.בחזיתות השונות  

.18-פר  

.סף מרפסת מיציקת טראצו -סף מרפסת  .19-פר   

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר  

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.21-פר  

22-פר צינור ברזל יצקת  

במרפסות השונות-פישרים 23-פר   

וטיח חלק  .וואשפוץ בחזית הראשית- טיח

בסיס סיד בשאר החזיתות על  

24-פר  

יציקת טראצו בגוון אפור   -יציקת טראצו

. בכניסה לבניין, כדוגמת המדרגות  

.25-פר  

. 

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

כדוגמת משטח   פריקסט בגוון אפור

.הכניסה  

.26-פר  

פנל טראצו אפור במדרגות   –פנל טראצו -

  .ובפודסטים

.27-פר  

בגודל   טראצו אפור יציקת  -טראצו יציקת

..במבואת הבנין ובפודסטים השונים  

.28-פר  
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.סף מרפסת מיציקת טראצו -סף מרפסת   

 

.19-פר .ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון   

 

.20-פר  

מופיע בחדר  -גדולפיווט אופקי  חלון

.המדרגות כיום נשארה רק המסגרת  

17-פר ,  תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה 

כיום הוחלפו כל התריסים , במקור היו מעץ

בחזית הצפונית קיימים  , לתריסי פלסטיק

נמצא בחדרי המגורים  .מספרי הרחקה 

.בחזיתות השונות  

.18-פר  

(:המשך)רשימת פרטים כוללת  

,  מעקה מדרגות בפירזול -מעקה מדרגות-

. צינור ברזל כמאחז יד ומוטות אופקיים  

.29-פר  

דלת כנף חלקה מעץ  -דלת כניסה לדירות-

    .ג הקיר"חיפוי עץ ע עם

.30-פר  

חשמל מעץ במהלך   ארון -מעץחשמל  ארון

 גרם המדרגות

.31-פר  

דלת עץ כניסה למחסן בחלק   -דלת עץ-

התחתון של גרם המדרגות במבואת  

  .הכניסה

.32-פר  

קידמית בחזית המבנה  גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם  , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

.33-פר  

נמצא בחזיתות   -גוף תאורה במרפסת

 השונות

34-פר  

:רשימת פרטים כוללת  

מרפסת פינתי זיזית סף   -מרפסת פינתית

טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל וסינר  

(.פינה צפון מערבית)בטון    

.1-פר  

מרפסת פינתית זיזית    -מרפסת  חזיתית-

סף טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

וסינר בטון על פינת החזיתות הצפונית  

.והמזרחית  

.2-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת שירות-

בנוי  וסינר בטון  בחזית המזרחית חצי  

.שקועה בנפח הבניין  

.3-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת אחורית

(. חזית דרומית אחורית) בנוי עם סינר  בטון  

.4-פר  

מרפסת שירות זיזית חצי   -שירות מרפסת

שקועה בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה  

.ממטבח נמצאת בחזית המערבית  

.5-פר  

מרפסת זיזית חצי שקועה -מרפסת צידית   

בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה מחדר  

.מגורים בחזית המערבית  

6-פר  

.  גגון בטון זיזי בכניסה למבנה -גגון בטון

 מעל לדלת הכניסה

7 -פר  

גגון בטון עם סינר מעל למרפסות  -גגון בטון

 בחזיתות השונות

8-פר  

מרפסת עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

בטון  וסינר בטון   מעקה עם בלט-בפירזול 

. במרפסות החזית הצפונית  

.9-פר  

 

מעקה בנוי במרפסות  -מעקה מרפסות בנוי 

. צד ומרפסות אחוריות עם סינר בטון  

.10-פר  

 

דלת דו כנפית - דלת יציאה למרפסת   

מסגרת עץ עם תריס גלילה במקור מעץ 

.כיום הוחלפו התריסים לתריסי לפלסטיק  

11-פר  

- דלת חד כנפית עם  -דלת יציאה למרפסת

.תריס גלילה לא ניתן היה לצפות בדלת   

12-פר  

ארגז איוורור מעץ נמצא  -ארגז איוורור

.במטבח  

13-פר  

חלון מאורך   -חלון עץ תלת כנפי מאורך

עם מסגרת חלון ומשקוף מעץ מסילות  

מתכת לתריס גלילה שכיום הוחלף  

לפלסטיק מופיע בחדרי המגורים בחזיתות  

. השונות  

.14-פר  

חלון עץ עם מספרי   –חלון עץ תלת כנפי 

הרחקה ממתכת התריס עצמו הוחלף כיום 

נמצא בחדרים בחזית הצפונית. לפלסטיק   

15-פר  

חלון עץ מופיע   -פיווט אופקי קטן חלון

 בחדרי השירות

16-פר  

עץ מופיע  עשוי -פיווט אופקי גדול חלון

.בחדר המדרגות כיום נשארה רק המסגרת  

17-פר  

,  תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כל התריסים , במקור היו מעץ

בחזית הצפונית קיימים  , לתריסי פלסטיק

נמצא בחדרי המגורים  .מספרי הרחקה 

.בחזיתות השונות  

.18-פר  

.סף מרפסת מיציקת טראצו -סף מרפסת  .19-פר   

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר  

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.21-פר  

22-פר צינור ברזל יצקת  

במרפסות השונות-פישרים 23-פר   

וטיח חלק  .וואשפוץ בחזית הראשית- טיח

בסיס סיד בשאר החזיתות על  

24-פר  

יציקת טראצו בגוון אפור   -יציקת טראצו

. בכניסה לבניין, כדוגמת המדרגות  

.25-פר  

. 

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

כדוגמת משטח   פריקסט בגוון אפור

.הכניסה  

.26-פר  

פנל טראצו אפור במדרגות   –פנל טראצו -

  .ובפודסטים

.27-פר  

בגודל   טראצו אפור יציקת  -טראצו יציקת

..במבואת הבנין ובפודסטים השונים  

.28-פר  
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.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.21-פר 22-פר צינור ברזל יצקת   

במרפסות השונות-פישרים 23-פר  וטיח חלק  .וואשפוץ בחזית הראשית- טיח 

בסיס סיד בשאר החזיתות על  

24-פר  

(:המשך)רשימת פרטים כוללת  

,  מעקה מדרגות בפירזול -מעקה מדרגות-

. צינור ברזל כמאחז יד ומוטות אופקיים  

.29-פר  

דלת כנף חלקה מעץ  -דלת כניסה לדירות-

    .ג הקיר"חיפוי עץ ע עם

.30-פר  

חשמל מעץ במהלך   ארון -מעץחשמל  ארון

 גרם המדרגות

.31-פר  

דלת עץ כניסה למחסן בחלק   -דלת עץ-

התחתון של גרם המדרגות במבואת  

  .הכניסה

.32-פר  

קידמית בחזית המבנה  גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם  , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

.33-פר  

נמצא בחזיתות   -גוף תאורה במרפסת

 השונות

34-פר  

:רשימת פרטים כוללת  

מרפסת פינתי זיזית סף   -מרפסת פינתית

טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל וסינר  

(.פינה צפון מערבית)בטון    

.1-פר  

מרפסת פינתית זיזית    -מרפסת  חזיתית-

סף טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

וסינר בטון על פינת החזיתות הצפונית  

.והמזרחית  

.2-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת שירות-

בנוי  וסינר בטון  בחזית המזרחית חצי  

.שקועה בנפח הבניין  

.3-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת אחורית

(. חזית דרומית אחורית) בנוי עם סינר  בטון  

.4-פר  

מרפסת שירות זיזית חצי   -שירות מרפסת

שקועה בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה  

.ממטבח נמצאת בחזית המערבית  

.5-פר  

מרפסת זיזית חצי שקועה -מרפסת צידית   

בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה מחדר  

.מגורים בחזית המערבית  

6-פר  

.  גגון בטון זיזי בכניסה למבנה -גגון בטון

 מעל לדלת הכניסה

7 -פר  

גגון בטון עם סינר מעל למרפסות  -גגון בטון

 בחזיתות השונות

8-פר  

מרפסת עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

בטון  וסינר בטון   מעקה עם בלט-בפירזול 

. במרפסות החזית הצפונית  

.9-פר  

 

מעקה בנוי במרפסות  -מעקה מרפסות בנוי 

. צד ומרפסות אחוריות עם סינר בטון  

.10-פר  

 

דלת דו כנפית - דלת יציאה למרפסת   

מסגרת עץ עם תריס גלילה במקור מעץ 

.כיום הוחלפו התריסים לתריסי לפלסטיק  

11-פר  

- דלת חד כנפית עם  -דלת יציאה למרפסת

.תריס גלילה לא ניתן היה לצפות בדלת   

12-פר  

ארגז איוורור מעץ נמצא  -ארגז איוורור

.במטבח  

13-פר  

חלון מאורך   -חלון עץ תלת כנפי מאורך

עם מסגרת חלון ומשקוף מעץ מסילות  

מתכת לתריס גלילה שכיום הוחלף  

לפלסטיק מופיע בחדרי המגורים בחזיתות  

. השונות  

.14-פר  

חלון עץ עם מספרי   –חלון עץ תלת כנפי 

הרחקה ממתכת התריס עצמו הוחלף כיום 

נמצא בחדרים בחזית הצפונית. לפלסטיק   

15-פר  

חלון עץ מופיע   -פיווט אופקי קטן חלון

 בחדרי השירות

16-פר  

עץ מופיע  עשוי -פיווט אופקי גדול חלון

.בחדר המדרגות כיום נשארה רק המסגרת  

17-פר  

,  תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כל התריסים , במקור היו מעץ

בחזית הצפונית קיימים  , לתריסי פלסטיק

נמצא בחדרי המגורים  .מספרי הרחקה 

.בחזיתות השונות  

.18-פר  

.סף מרפסת מיציקת טראצו -סף מרפסת  .19-פר   

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר  

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.21-פר  

22-פר צינור ברזל יצקת  

במרפסות השונות-פישרים 23-פר   

וטיח חלק  .וואשפוץ בחזית הראשית- טיח

בסיס סיד בשאר החזיתות על  

24-פר  

יציקת טראצו בגוון אפור   -יציקת טראצו

. בכניסה לבניין, כדוגמת המדרגות  

.25-פר  

. 

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

כדוגמת משטח   פריקסט בגוון אפור

.הכניסה  

.26-פר  

פנל טראצו אפור במדרגות   –פנל טראצו -

  .ובפודסטים

.27-פר  

בגודל   טראצו אפור יציקת  -טראצו יציקת

..במבואת הבנין ובפודסטים השונים  

.28-פר  
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יציקת טראצו בגוון אפור   -יציקת טראצו

. בכניסה לבניין, כדוגמת המדרגות  

.25-פר  

. 

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

כדוגמת משטח   פריקסט בגוון אפור

.הכניסה  

.26-פר  

פנל טראצו אפור במדרגות   –פנל טראצו -

  .ובפודסטים

.27-פר  

(:המשך)רשימת פרטים כוללת  

,  מעקה מדרגות בפירזול -מעקה מדרגות-

. צינור ברזל כמאחז יד ומוטות אופקיים  

.29-פר  

דלת כנף חלקה מעץ  -דלת כניסה לדירות-

    .ג הקיר"חיפוי עץ ע עם

.30-פר  

חשמל מעץ במהלך   ארון -מעץחשמל  ארון

 גרם המדרגות

.31-פר  

דלת עץ כניסה למחסן בחלק   -דלת עץ-

התחתון של גרם המדרגות במבואת  

  .הכניסה

.32-פר  

קידמית בחזית המבנה  גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם  , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

.33-פר  

נמצא בחזיתות   -גוף תאורה במרפסת

 השונות

34-פר  

:רשימת פרטים כוללת  

מרפסת פינתי זיזית סף   -מרפסת פינתית

טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל וסינר  

(.פינה צפון מערבית)בטון    

.1-פר  

מרפסת פינתית זיזית    -מרפסת  חזיתית-

סף טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

וסינר בטון על פינת החזיתות הצפונית  

.והמזרחית  

.2-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת שירות-

בנוי  וסינר בטון  בחזית המזרחית חצי  

.שקועה בנפח הבניין  

.3-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת אחורית

(. חזית דרומית אחורית) בנוי עם סינר  בטון  

.4-פר  

מרפסת שירות זיזית חצי   -שירות מרפסת

שקועה בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה  

.ממטבח נמצאת בחזית המערבית  

.5-פר  

מרפסת זיזית חצי שקועה -מרפסת צידית   

בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה מחדר  

.מגורים בחזית המערבית  

6-פר  

.  גגון בטון זיזי בכניסה למבנה -גגון בטון

 מעל לדלת הכניסה

7 -פר  

גגון בטון עם סינר מעל למרפסות  -גגון בטון

 בחזיתות השונות

8-פר  

מרפסת עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

בטון  וסינר בטון   מעקה עם בלט-בפירזול 

. במרפסות החזית הצפונית  

.9-פר  

 

מעקה בנוי במרפסות  -מעקה מרפסות בנוי 

. צד ומרפסות אחוריות עם סינר בטון  

.10-פר  

 

דלת דו כנפית - דלת יציאה למרפסת   

מסגרת עץ עם תריס גלילה במקור מעץ 

.כיום הוחלפו התריסים לתריסי לפלסטיק  

11-פר  

- דלת חד כנפית עם  -דלת יציאה למרפסת

.תריס גלילה לא ניתן היה לצפות בדלת   

12-פר  

ארגז איוורור מעץ נמצא  -ארגז איוורור

.במטבח  

13-פר  

חלון מאורך   -חלון עץ תלת כנפי מאורך

עם מסגרת חלון ומשקוף מעץ מסילות  

מתכת לתריס גלילה שכיום הוחלף  

לפלסטיק מופיע בחדרי המגורים בחזיתות  

. השונות  

.14-פר  

חלון עץ עם מספרי   –חלון עץ תלת כנפי 

הרחקה ממתכת התריס עצמו הוחלף כיום 

נמצא בחדרים בחזית הצפונית. לפלסטיק   

15-פר  

חלון עץ מופיע   -פיווט אופקי קטן חלון

 בחדרי השירות

16-פר  

עץ מופיע  עשוי -פיווט אופקי גדול חלון

.בחדר המדרגות כיום נשארה רק המסגרת  

17-פר  

,  תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כל התריסים , במקור היו מעץ

בחזית הצפונית קיימים  , לתריסי פלסטיק

נמצא בחדרי המגורים  .מספרי הרחקה 

.בחזיתות השונות  

.18-פר  

.סף מרפסת מיציקת טראצו -סף מרפסת  .19-פר   

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר  

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.21-פר  

22-פר צינור ברזל יצקת  

במרפסות השונות-פישרים 23-פר   

וטיח חלק  .וואשפוץ בחזית הראשית- טיח

בסיס סיד בשאר החזיתות על  

24-פר  

יציקת טראצו בגוון אפור   -יציקת טראצו

. בכניסה לבניין, כדוגמת המדרגות  

.25-פר  

. 

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

כדוגמת משטח   פריקסט בגוון אפור

.הכניסה  

.26-פר  

פנל טראצו אפור במדרגות   –פנל טראצו -

  .ובפודסטים

.27-פר  

בגודל   טראצו אפור יציקת  -טראצו יציקת

..במבואת הבנין ובפודסטים השונים  

.28-פר  
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עם פס   טראצו אפור יציקת  -טראצו יציקת

הפרדה מזכוכית במבואת הבנין ובפודסטים  

..השונים  

.28-פר ,  מעקה מדרגות בפירזול -מעקה מדרגות- 

. צינור ברזל כמאחז יד ומוטות אופקיים  

.29-פר  

דלת כנף חלקה מעץ  -דלת כניסה לדירות-

    .ג הקיר"חיפוי עץ ע עם

.30-פר חשמל מעץ במהלך   ארון -מעץחשמל  ארון 

 גרם המדרגות

.31-פר  

(:המשך)רשימת פרטים כוללת  

,  מעקה מדרגות בפירזול -מעקה מדרגות-

. צינור ברזל כמאחז יד ומוטות אופקיים  

.29-פר  

דלת כנף חלקה מעץ  -דלת כניסה לדירות-

    .ג הקיר"חיפוי עץ ע עם

.30-פר  

חשמל מעץ במהלך   ארון -מעץחשמל  ארון

 גרם המדרגות

.31-פר  

דלת עץ כניסה למחסן בחלק   -דלת עץ-

התחתון של גרם המדרגות במבואת  

  .הכניסה

.32-פר  

קידמית בחזית המבנה  גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם  , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

.33-פר  

נמצא בחזיתות   -גוף תאורה במרפסת

 השונות

34-פר  

:רשימת פרטים כוללת  

מרפסת פינתי זיזית סף   -מרפסת פינתית

טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל וסינר  

(.פינה צפון מערבית)בטון    

.1-פר  

מרפסת פינתית זיזית    -מרפסת  חזיתית-

סף טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

וסינר בטון על פינת החזיתות הצפונית  

.והמזרחית  

.2-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת שירות-

בנוי  וסינר בטון  בחזית המזרחית חצי  

.שקועה בנפח הבניין  

.3-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת אחורית

(. חזית דרומית אחורית) בנוי עם סינר  בטון  

.4-פר  

מרפסת שירות זיזית חצי   -שירות מרפסת

שקועה בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה  

.ממטבח נמצאת בחזית המערבית  

.5-פר  

מרפסת זיזית חצי שקועה -מרפסת צידית   

בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה מחדר  

.מגורים בחזית המערבית  

6-פר  

.  גגון בטון זיזי בכניסה למבנה -גגון בטון

 מעל לדלת הכניסה

7 -פר  

גגון בטון עם סינר מעל למרפסות  -גגון בטון

 בחזיתות השונות

8-פר  

מרפסת עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

בטון  וסינר בטון   מעקה עם בלט-בפירזול 

. במרפסות החזית הצפונית  

.9-פר  

 

מעקה בנוי במרפסות  -מעקה מרפסות בנוי 

. צד ומרפסות אחוריות עם סינר בטון  

.10-פר  

 

דלת דו כנפית - דלת יציאה למרפסת   

מסגרת עץ עם תריס גלילה במקור מעץ 

.כיום הוחלפו התריסים לתריסי לפלסטיק  

11-פר  

- דלת חד כנפית עם  -דלת יציאה למרפסת

.תריס גלילה לא ניתן היה לצפות בדלת   

12-פר  

ארגז איוורור מעץ נמצא  -ארגז איוורור

.במטבח  

13-פר  

חלון מאורך   -חלון עץ תלת כנפי מאורך

עם מסגרת חלון ומשקוף מעץ מסילות  

מתכת לתריס גלילה שכיום הוחלף  

לפלסטיק מופיע בחדרי המגורים בחזיתות  

. השונות  

.14-פר  

חלון עץ עם מספרי   –חלון עץ תלת כנפי 

הרחקה ממתכת התריס עצמו הוחלף כיום 

נמצא בחדרים בחזית הצפונית. לפלסטיק   

15-פר  

חלון עץ מופיע   -פיווט אופקי קטן חלון

 בחדרי השירות

16-פר  

עץ מופיע  עשוי -פיווט אופקי גדול חלון

.בחדר המדרגות כיום נשארה רק המסגרת  

17-פר  

,  תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כל התריסים , במקור היו מעץ

בחזית הצפונית קיימים  , לתריסי פלסטיק

נמצא בחדרי המגורים  .מספרי הרחקה 

.בחזיתות השונות  

.18-פר  

.סף מרפסת מיציקת טראצו -סף מרפסת  .19-פר   

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר  

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.21-פר  

22-פר צינור ברזל יצקת  

במרפסות השונות-פישרים 23-פר   

וטיח חלק  .וואשפוץ בחזית הראשית- טיח

בסיס סיד בשאר החזיתות על  

24-פר  

יציקת טראצו בגוון אפור   -יציקת טראצו

. בכניסה לבניין, כדוגמת המדרגות  

.25-פר  

. 

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

כדוגמת משטח   פריקסט בגוון אפור

.הכניסה  

.26-פר  

פנל טראצו אפור במדרגות   –פנל טראצו -

  .ובפודסטים

.27-פר  

בגודל   טראצו אפור יציקת  -טראצו יציקת

..במבואת הבנין ובפודסטים השונים  

.28-פר  
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

דלת עץ כניסה למחסן בחלק   -דלת עץ-

התחתון של גרם המדרגות במבואת  

  .הכניסה

.32-פר  

קידמית בחזית המבנה בעלת חלק תחתון בנוי מחופה בטיח וואשפוץ   גדר -גדר קידמית

עשויה ממסגרות , בינהם גדר מתכת. במרקם שונה ממרקם החזית וחלק עליון עמודונים

. עם מילואת רשת נוירט  

.34-פר  

(:המשך)רשימת פרטים כוללת  

,  מעקה מדרגות בפירזול -מעקה מדרגות-

. צינור ברזל כמאחז יד ומוטות אופקיים  

.29-פר  

דלת כנף חלקה מעץ  -דלת כניסה לדירות-

    .ג הקיר"חיפוי עץ ע עם

.30-פר  

חשמל מעץ במהלך   ארון -מעץחשמל  ארון

 גרם המדרגות

.31-פר  

דלת עץ כניסה למחסן בחלק   -דלת עץ-

התחתון של גרם המדרגות במבואת  

  .הכניסה

.32-פר  

קידמית בחזית המבנה  גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם  , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

.33-פר  

נמצא בחזיתות   -גוף תאורה במרפסת

 השונות

34-פר נמצא בחזיתות   -גוף תאורה במרפסת 

 השונות

33-פר  
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 חצרות וצמחייה 3.5

מבט אל הגדר הפונה לרחוב ואל החצר . 2
 .הקדמית הצפונית

הריצוף אבן משתלבת אקרשטיין לא , הכניסה הראשית לבניין . 1

שני  ,גדר מקורית חלקה מעקה בנוי וחלקה מעקה קל בפירזול.מקורי 

 .עצי פיקוס גדולים לצידי הכניסה

1 

מבט מכיוון פנים החצר אלהחצר הקדמית  . 3
 .והרחוב

3 

2 
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 חצרות וצמחייה 3.5

שטח מגונן לצידי שביל הגישה הראשי  . 2
 .  לבניין

מבט אל שביל הכניסה הראשית ריצוף לא מקורי משמאל מסתור  . 1

 .אשפה

 .מבט מכיוון הבניין אל הכניסה הראשית. 3

1 

2 

3 
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 חצרות וצמחייה 3.5

גדר במבוק ומדרגות המובילות לחצר  . 2
 .אחורית דרומית

 .כניסה לבניין ושביל גישה לחצר אחורית. 1

1,2,3 

חצר אחורית מדרגות בטון פריקסט עם  .3
 .מעקה צינורות מפורזל 
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 חצרות וצמחייה 3.5

חצר אחורית לא מגוננת בחלקה מרוצפת  .2
 .ריצוף לא מקורי

 .איזור בלוני גז בחצר האחורית.3

1 

 .ריצוף לא מקורי–חצר אחורית מרוצפת .1

2 
3 
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 חצרות וצמחייה 3.5

ירידה ומעבר לחצר אחורית פנימית שטח  .3 .חצר אחורית.2

 .ריצוף לא מקורי-מרוצף

3 

 .ריצוף לא מקורי–חצר אחורית דרומית מרוצפת חלקית .1

1 2 
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 חצרות וצמחייה 3.5

 .ירידה לחצר אחורית.2

1 

כניסה משנית  מהרחוב מרוצפת ביציקת בטון  .1
 .וחצץ לא מקורי משמשת כחניה

2 

פריצת הגדר הקידמית לצורך הכניסה  . 3
 .לחניה

3 
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 תיעוד אדריכלי. 4

 1:250מ "קנ, תכנית מצבית 4.1

 מרפסת

גדר רשת בהפרדה בין 
קיים בסיס . המגרשים

 .של גדר בנויה

עצי פיקוס ותיקים 
 קיימים

מדרגות בטון פריקסט  
 .עם מעקה מפורזל

חלק תחתון , גדר מקורית
,  חלק עליון קל, בנוי

מסגרות ברזל עם רשת 
 .  נוירט

גדר בנויה משמשת  
שער ברזל לא   כקיר תמך

 מקורי

 .גדר בנויה

גדר מוטות  
לא ,מתכת

 .מקורית

תוואי משוער של 
הגדר הבנויה אשר  

 89נהרסה בשנת 

 גדר חיה

 ריצוף שביל גישה
לא , אקרשטיין משולבות

 .מקורי
פיקוס עצי 

 .ותיקים

 .בלוני גז

משטח בטון  
 .יצוק

ריצוף  אריחי  
 .  ,40\40בטון

-מדרגות גרנוליט
 לא מקורי

לא  -ריצוף גרנוליט
 מקורי

,  20/20רצוף אריחים 
 .לא מקורי

 .שטח אדמה לא מגונן

,  שטח אדמה מגונן
 .הצמחיה לא מקורית

חצי גדר במבוק 
 חצי בנוי

 גדר בנויה

 .מסתור אשפה

ערוגות מיציקת 
 בטון

 מחסן בנוי בחצר

 אלמנט מקורי

 אלמנט לא מקורי
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 קרקע.תכנית ק

 1דירה 

 2דירה 

 . סגורה, מרפסת מקורית

 .טיח וואשפוץ

כנראה , מרפסת אחורית
בהיתר  55נוספה בשנת 

 .616' מס

 .חדר המדרגות

 1דירה 

 2דירה 

   3דירה 

 3דירה 
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 ראשונה ושניה  .תכנית ק

 1דירה 

 2דירה 

 . סגורה, מרפסת מקורית

גרם מדרגות אחורי לא  
 .מופיעים שרידים בשטח

כנראה , מרפסת אחורית
בהיתר  55נוספה בשנת 

 .616' מס

 .חדר המדרגות

 1דירה 

 2דירה 

   3דירה 

 3דירה 

 .  פתוחה, מרפסת מקורית

 ראשונה.ק

 שניה.ק

 1דירה 

 2דירה 

   3דירה 
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 תכנית קומת הגג

 1דירה 

 2דירה 

 . סגורה, מרפסת מקורית

כנראה , מרפסת אחורית
בהיתר  55נוספה בשנת 

 .616' מס

 .חדר המדרגות

 1דירה 

 2דירה 

   3דירה 

 3דירה 

 .  פתוחה, מרפסת מקורית

 ראשונה.ק

 שניה.ק

 1דירה 

 2דירה 

   3דירה 

תוספות בניה שנעשו על  
כפי שניתן היה , הגג

לצפות מהמבנה הסמוך  
 .ומפני הקרקע
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 חזיתות 4.4
 מנדלסון' חזית רח-חזית צפונית

:מצב החזית תאור  

מרפסת זיזית פינתית  עם מעקה חצי בנוי חצי  

  2מרפסות קיימות פתוחות במצבן המקורי 3 -קל

שאר המרפסות .בקומה ראשונה 1-בקומה שניה ו

-פר 2-פר,1-פר)הניקוז כנראה בפישרים. סגורות

23).  

.1-צפ  

בטון לאורך  חזית מרפסת בלט.  

.(9-פר)  

.2-צפ  

דו כנפית עם תריס גלילה  –דלת יציאה למרפסת 

(11-פר).במקור מעץ כיום הוחלפו כולם לפלסטיק  

.3-צפ  

- דלת חד כנפית עם תריס  -דלת יציאה למרפסת

.(12-פר)גלילה לא ניתן היה לצפות בדלת   

4-צפ  

מעל למרפסות במצב מתפורר ניתן -גגון בטון

     (8-פר). לראות כתמי רטיבות

5-צפ  

עם  , כנפיים3פתיחת ציר  -חלון נגרות עץ מקורי -

.(15-פר).תריס פלסטיק לא מקורי סף פח אבץ  

.6-צפ  

ניתן לראות רטיבות והבדלי גוונים   -טיח וושפוץ

(24-פרט)  

.7-צפ  

.לא מקורי -סגירת מרפסת .8-צפ   

.לא מקורי-ג חזית "מזגן ע .9-צפ   

(33- פרט)פרט מקורי-גוף תאורה במרפסת 10צפ   

פרט לא מקורי טוייח   -טיח חלק בפנים מרפסת

ג טיח וואשפוץ"ע  

11-צפ  

.לא מקורי במקור היה מיציקת טראצו-סף אבן שיש 12-צפ   

:רשימת פרטים כוללת  

מרפסת פינתי זיזית סף   -מרפסת פינתית

טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל וסינר  

(.פינה צפון מערבית)בטון    

.1-פר  

מרפסת פינתית זיזית    -מרפסת  חזיתית-

סף טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

וסינר בטון על פינת החזיתות הצפונית  

.והמזרחית  

.2-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת שירות-

בנוי  וסינר בטון  בחזית המזרחית חצי  

.שקועה בנפח הבניין  

.3-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת אחורית

(. חזית דרומית אחורית) בנוי עם סינר  בטון  

.4-פר  

מרפסת שירות זיזית חצי   -שירות מרפסת

שקועה בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה  

.ממטבח נמצאת בחזית המערבית  

.5-פר  

מרפסת זיזית חצי שקועה -מרפסת צידית   

בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה מחדר  

.מגורים בחזית המערבית  

6-פר  

.  גגון בטון זיזי בכניסה למבנה -גגון בטון

 מעל לדלת הכניסה

7 -פר  

גגון בטון עם סינר מעל למרפסות  -גגון בטון

 בחזיתות השונות

8-פר  

מרפסת עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

בטון  וסינר בטון   מעקה עם בלט-בפירזול 

. במרפסות החזית הצפונית  

.9-פר  

 

מעקה בנוי במרפסות  -מעקה מרפסות בנוי 

. צד ומרפסות אחוריות עם סינר בטון  

.10-פר  

 

דלת דו כנפית - דלת יציאה למרפסת   

מסגרת עץ עם תריס גלילה במקור מעץ 

.כיום הוחלפו התריסים לתריסי לפלסטיק  

11-פר  

- דלת חד כנפית עם  -דלת יציאה למרפסת

.תריס גלילה לא ניתן היה לצפות בדלת   

12-פר  

ארגז איוורור מעץ נמצא  -ארגז איוורור

.במטבח  

13-פר  

חלון מאורך   -חלון עץ תלת כנפי מאורך

עם מסגרת חלון ומשקוף מעץ מסילות  

מתכת לתריס גלילה שכיום הוחלף  

לפלסטיק מופיע בחדרי המגורים בחזיתות  

. השונות  

.14-פר  

חלון עץ עם מספרי   –חלון עץ תלת כנפי 

הרחקה ממתכת התריס עצמו הוחלף כיום 

נמצא בחדרים בחזית הצפונית. לפלסטיק   

15-פר  

חלון עץ מופיע   -פיווט אופקי קטן חלון

 בחדרי השירות

16-פר  

עץ מופיע  עשוי -פיווט אופקי גדול חלון

.בחדר המדרגות כיום נשארה רק המסגרת  

17-פר  

,  תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כל התריסים , במקור היו מעץ

בחזית הצפונית קיימים  , לתריסי פלסטיק

נמצא בחדרי המגורים  .מספרי הרחקה 

.בחזיתות השונות  

.18-פר  

.סף מרפסת מיציקת טראצו -סף מרפסת  .19-פר   

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר  

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.21-פר  

22-פר צינור ברזל יצקת  

במרפסות השונות-פישרים 23-פר   

וטיח חלק  .וואשפוץ בחזית הראשית- טיח

בסיס סיד בשאר החזיתות על  

24-פר  

יציקת טראצו בגוון אפור   -יציקת טראצו

. בכניסה לבניין, כדוגמת המדרגות  

.25-פר  

. 

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

כדוגמת משטח   פריקסט בגוון אפור

.הכניסה  

.26-פר  

פנל טראצו אפור במדרגות   –פנל טראצו -

  .ובפודסטים

.27-פר  

בגודל   טראצו אפור יציקת  -טראצו יציקת

..במבואת הבנין ובפודסטים השונים  

.28-פר  

(:המשך)רשימת פרטים כוללת  

,  מעקה מדרגות בפירזול -מעקה מדרגות-

. צינור ברזל כמאחז יד ומוטות אופקיים  

.29-פר  

דלת כנף חלקה מעץ  -דלת כניסה לדירות-

    .ג הקיר"חיפוי עץ ע עם

.30-פר  

חשמל מעץ במהלך   ארון -מעץחשמל  ארון

 גרם המדרגות

.31-פר  

דלת עץ כניסה למחסן בחלק   -דלת עץ-

התחתון של גרם המדרגות במבואת  

  .הכניסה

.32-פר  

נמצא בחזיתות   -גוף תאורה במרפסת

 השונות

33-פר  

קידמית בחזית המבנה  גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם  , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

34-פר  
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 חזיתות 4.4
 מנדלסון'חזית רח-חזית צפונית

 1-צפ

 3-צפ

 אלמנט מקורי

 אלמנט לא מקורי

 2-צפ

 4-צפ 5-צפ

 1-צפ

 2-צפ

 6-צפ

 7-צפ

 8-צפ
 8-צפ

 8-צפ

 9-צפ

 4-צפ

 10-צפ

 11-צפ

 12-צפ
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 חזיתות 4.4
 חזית צד-חזית מזרחית

:מצב החזית תאור  

מרפסת שירות בחזית  -מרפסת  חצי שקועה בנפח-

כיום המרפסות . חצי שקועה בנפח המבנה, המזרחית

במרפסת בקומה שניה סגרו חלון  .סגורות חלקית

(.3-פר)בשטח המרפסת   

.1-מז  

סינר בטון במצב סדוק  , מעל למרפסות  -סינר בטון

והתפוררות מסויימת של הבטונים וכנראה עבר  

     (8-פר), תיקונים שונים

.2-מז  

.(7-פר)מעל לכניסה -בטון גגון 3-מז   

(.14-פר)חלון ומסגרת עץ מקוריים-,חלון תלת כנפי- .4-מז   

חלון עץ עם ציר אמצע נמצא בחדרי  -חלון פיווט קטן

. (16-פר)השירותים  

.5-מז  

חלון עץ עם ציר אמצע נמצא בחדר  -חלון פיווט גדול

. (17-פר)המדרגות  

.6-מז  

.(21-פר). פרט מקורי -מרזב פח אבץ .7-מז   

בחזיתות הצד נראה שנעשו   -טיח חלק על בסיס סיד

תיקונים שונים במהלך השנים והטיח בעל גוונים  

.(24-פר)שונים ואזורים מתפוררים  

.8-מז  

-פתח לא מקורי .9-מז   

לא מקורי -צנרת על גבי החזית 10-מז   

לא מקורי -חיווט על גבי חזית 11-מז   

לא מקורי -סורגים על גבי פתח .12-מז   

.לא מקורי -מזגן על גבי החזית .13-מז   

.פתח מקורי שכנראה נאטם 14-מז   

ביתן לא מקורי-תוספת בניה 15-מז   

לא מקורי-ארון  16-מז   

 1-מז

 אלמנט מקורי

 אלמנט לא מקורי

 2-מז

 4-מז

 7-מז

 8-מז

 12-מז

 9,14-מז

 13-מז

:רשימת פרטים כוללת  

מרפסת פינתי זיזית סף   -מרפסת פינתית

טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל וסינר  

(.פינה צפון מערבית)בטון    

.1-פר  

מרפסת פינתית זיזית    -מרפסת  חזיתית-

סף טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

וסינר בטון על פינת החזיתות הצפונית  

.והמזרחית  

.2-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת שירות-

בנוי  וסינר בטון  בחזית המזרחית חצי  

.שקועה בנפח הבניין  

.3-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת אחורית

(. חזית דרומית אחורית) בנוי עם סינר  בטון  

.4-פר  

מרפסת שירות זיזית חצי   -שירות מרפסת

שקועה בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה  

.ממטבח נמצאת בחזית המערבית  

.5-פר  

מרפסת זיזית חצי שקועה -מרפסת צידית   

בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה מחדר  

.מגורים בחזית המערבית  

6-פר  

.  גגון בטון זיזי בכניסה למבנה -גגון בטון

 מעל לדלת הכניסה

7 -פר  

גגון בטון עם סינר מעל למרפסות  -גגון בטון

 בחזיתות השונות

8-פר  

מרפסת עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

בטון  וסינר בטון   מעקה עם בלט-בפירזול 

. במרפסות החזית הצפונית  

.9-פר  

 

מעקה בנוי במרפסות  -מעקה מרפסות בנוי 

. צד ומרפסות אחוריות עם סינר בטון  

.10-פר  

 

דלת דו כנפית - דלת יציאה למרפסת   

מסגרת עץ עם תריס גלילה במקור מעץ 

.כיום הוחלפו התריסים לתריסי לפלסטיק  

11-פר  

- דלת חד כנפית עם  -דלת יציאה למרפסת

.תריס גלילה לא ניתן היה לצפות בדלת   

12-פר  

ארגז איוורור מעץ נמצא  -ארגז איוורור

.במטבח  

13-פר  

חלון מאורך   -חלון עץ תלת כנפי מאורך

עם מסגרת חלון ומשקוף מעץ מסילות  

מתכת לתריס גלילה שכיום הוחלף  

לפלסטיק מופיע בחדרי המגורים בחזיתות  

. השונות  

.14-פר  

חלון עץ עם מספרי   –חלון עץ תלת כנפי 

הרחקה ממתכת התריס עצמו הוחלף כיום 

נמצא בחדרים בחזית הצפונית. לפלסטיק   

15-פר  

חלון עץ מופיע   -פיווט אופקי קטן חלון

 בחדרי השירות

16-פר  

עץ מופיע  עשוי -פיווט אופקי גדול חלון

.בחדר המדרגות כיום נשארה רק המסגרת  

17-פר  

,  תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כל התריסים , במקור היו מעץ

בחזית הצפונית קיימים  , לתריסי פלסטיק

נמצא בחדרי המגורים  .מספרי הרחקה 

.בחזיתות השונות  

.18-פר  

.סף מרפסת מיציקת טראצו -סף מרפסת  .19-פר   

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר  

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.21-פר  

22-פר צינור ברזל יצקת  

במרפסות השונות-פישרים 23-פר   

וטיח חלק  .וואשפוץ בחזית הראשית- טיח

בסיס סיד בשאר החזיתות על  

24-פר  

יציקת טראצו בגוון אפור   -יציקת טראצו

. בכניסה לבניין, כדוגמת המדרגות  

.25-פר  

. 

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

כדוגמת משטח   פריקסט בגוון אפור

.הכניסה  

.26-פר  

פנל טראצו אפור במדרגות   –פנל טראצו -

  .ובפודסטים

.27-פר  

בגודל   טראצו אפור יציקת  -טראצו יציקת

..במבואת הבנין ובפודסטים השונים  

.28-פר  

(:המשך)רשימת פרטים כוללת  

,  מעקה מדרגות בפירזול -מעקה מדרגות-

. צינור ברזל כמאחז יד ומוטות אופקיים  

.29-פר  

דלת כנף חלקה מעץ  -דלת כניסה לדירות-

    .ג הקיר"חיפוי עץ ע עם

.30-פר  

חשמל מעץ במהלך   ארון -מעץחשמל  ארון

 גרם המדרגות

.31-פר  

דלת עץ כניסה למחסן בחלק   -דלת עץ-

התחתון של גרם המדרגות במבואת  

  .הכניסה

.32-פר  

נמצא בחזיתות   -גוף תאורה במרפסת

 השונות

33-פר  

קידמית בחזית המבנה  גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם  , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

34-פר  
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 חזית צד-חזית מזרחית

 11-מז

 1,8-מז

 אלמנט מקורי

 אלמנט לא מקורי

 2-מז

 3-מז

 4-מז

 1-מז

 1-מז

 5-מז

 6-מז

 6-מז

 9-מז

 14-מז

 13-מז

 13-מז

 12-מז

 10-מז

 15-מז

 13-מז

 13-מז

 13-מז

 2-מז

 4-מז
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 חזיתות 4.4
 חזית אחורית-חזית דרומית

 4-דר

:מצב החזית תאור  

מרפסת זיזית אחורית עם   -מרפסת אחורית-

כל המרפסות נסגרו  ,מעקה בנוי עם סינר בטון

. (4-פר)בסגירה לא מקורית   

.1-דר  

ממוקם בחדרי   -חלון עץ תלת כנפי

חלון עץ סף פח אבץ עם תריס במקור  ,המגורים

-פר)מעץ כיום הוחלפו כולם לתריס פלסטיק 

14)  

.2-דר  

גגון בטון עם סינר מעל למרפסות  -גגון בטון

(8-פר)השונות.בחזיתות   

3-דר  

.לא מקורי -סורגים .4-דר   

לא מקורי -צנרת על גבי הקיר 5-דר   

לא מקורי -גגון רעפים .6-דר   

לא מקורית-סגירה 7-דר   

לא מקורי-מזגן 8-דר   

לא מקורית-דלת 9-דר   

לא מקורי-גגון אזבסט -10דר   

לא מקורי– חיווט 11-דר   

לא מקורית-בנייה 12-דר   

 1-דר

 אלמנט מקורי

 אלמנט לא מקורי

 6-דר

 7-דר

 6-דר

 10-דר

:רשימת פרטים כוללת  

מרפסת פינתי זיזית סף   -מרפסת פינתית

טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל וסינר  

(.פינה צפון מערבית)בטון    

.1-פר  

מרפסת פינתית זיזית    -מרפסת  חזיתית-

סף טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

וסינר בטון על פינת החזיתות הצפונית  

.והמזרחית  

.2-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת שירות-

בנוי  וסינר בטון  בחזית המזרחית חצי  

.שקועה בנפח הבניין  

.3-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת אחורית

(. חזית דרומית אחורית) בנוי עם סינר  בטון  

.4-פר  

מרפסת שירות זיזית חצי   -שירות מרפסת

שקועה בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה  

.ממטבח נמצאת בחזית המערבית  

.5-פר  

מרפסת זיזית חצי שקועה -מרפסת צידית   

בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה מחדר  

.מגורים בחזית המערבית  

6-פר  

.  גגון בטון זיזי בכניסה למבנה -גגון בטון

 מעל לדלת הכניסה

7 -פר  

גגון בטון עם סינר מעל למרפסות  -גגון בטון

 בחזיתות השונות

8-פר  

מרפסת עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

בטון  וסינר בטון   מעקה עם בלט-בפירזול 

. במרפסות החזית הצפונית  

.9-פר  

 

מעקה בנוי במרפסות  -מעקה מרפסות בנוי 

. צד ומרפסות אחוריות עם סינר בטון  

.10-פר  

 

דלת דו כנפית - דלת יציאה למרפסת   

מסגרת עץ עם תריס גלילה במקור מעץ 

.כיום הוחלפו התריסים לתריסי לפלסטיק  

11-פר  

- דלת חד כנפית עם  -דלת יציאה למרפסת

.תריס גלילה לא ניתן היה לצפות בדלת   

12-פר  

ארגז איוורור מעץ נמצא  -ארגז איוורור

.במטבח  

13-פר  

חלון מאורך   -חלון עץ תלת כנפי מאורך

עם מסגרת חלון ומשקוף מעץ מסילות  

מתכת לתריס גלילה שכיום הוחלף  

לפלסטיק מופיע בחדרי המגורים בחזיתות  

. השונות  

.14-פר  

חלון עץ עם מספרי   –חלון עץ תלת כנפי 

הרחקה ממתכת התריס עצמו הוחלף כיום 

נמצא בחדרים בחזית הצפונית. לפלסטיק   

15-פר  

חלון עץ מופיע   -פיווט אופקי קטן חלון

 בחדרי השירות

16-פר  

עץ מופיע  עשוי -פיווט אופקי גדול חלון

.בחדר המדרגות כיום נשארה רק המסגרת  

17-פר  

,  תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כל התריסים , במקור היו מעץ

בחזית הצפונית קיימים  , לתריסי פלסטיק

נמצא בחדרי המגורים  .מספרי הרחקה 

.בחזיתות השונות  

.18-פר  

.סף מרפסת מיציקת טראצו -סף מרפסת  .19-פר   

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר  

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.21-פר  

22-פר צינור ברזל יצקת  

במרפסות השונות-פישרים 23-פר   

וטיח חלק  .וואשפוץ בחזית הראשית- טיח

בסיס סיד בשאר החזיתות על  

24-פר  

יציקת טראצו בגוון אפור   -יציקת טראצו

. בכניסה לבניין, כדוגמת המדרגות  

.25-פר  

. 

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

כדוגמת משטח   פריקסט בגוון אפור

.הכניסה  

.26-פר  

פנל טראצו אפור במדרגות   –פנל טראצו -

  .ובפודסטים

.27-פר  

בגודל   טראצו אפור יציקת  -טראצו יציקת

..במבואת הבנין ובפודסטים השונים  

.28-פר  

(:המשך)רשימת פרטים כוללת  

,  מעקה מדרגות בפירזול -מעקה מדרגות-

. צינור ברזל כמאחז יד ומוטות אופקיים  

.29-פר  

דלת כנף חלקה מעץ  -דלת כניסה לדירות-

    .ג הקיר"חיפוי עץ ע עם

.30-פר  

חשמל מעץ במהלך   ארון -מעץחשמל  ארון

 גרם המדרגות

.31-פר  

דלת עץ כניסה למחסן בחלק   -דלת עץ-

התחתון של גרם המדרגות במבואת  

  .הכניסה

.32-פר  

נמצא בחזיתות   -גוף תאורה במרפסת

 השונות

33-פר  

קידמית בחזית המבנה  גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם  , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

34-פר  

 3-דר

 9-דר

 9-דר

 12-דר
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 חזיתות 4.4
 חזית אחורית-חזית דרומית

 4-דר

 1-דר

 5-דר

 אלמנט מקורי

 אלמנט לא מקורי

 2-דר

 10-דר

 12-דר

 7-דר

 8-דר

 4-דר

 11-דר

 3-דר

 7-דר

 8-דר
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 חזיתות 4.4
 חזית צד-חזית מערבית

:מצב החזית תאור  

 עם-מרפסת צידית ביציאה מחדר מגורים 

המרפסות נמצאות  -מעקה בנוי וסינר בטון

כל  , במצב סדוק עם סימני רטיבות

הניקוז  ,המרפסות  נסגרו סגירה לא מקורית 

.(6,-פר)כנראה בפישרים  

.1-מע  

מרפסת שירות זיזית עם מעקה בנוי   

מרפסת חצי שקועה בנפח  –ביציאה ממטבח

הבניין המרפסות נמצאות במצב סדוק עם 

נראה שנעשו תיקונים שונים  , סימני רטיבות

כל המרפסות הקיימות נסגרו  . במהלך הזמן

הניקוז כנראה  .סגירה לא מקורית 

.(5,-פר)בפישרים  

.2-מע  

סדיקה  , לפתח המרפסת מעל -גגון בטון

     (8-פר). ישנן בעיות הרטיבות

.3-מע  

נמצא  , עם תריס גלילהחלון תלת כנפי -

בחדרי המגורים התריסים הוחלפו תריסי  

. (14-פר)העץ לתריסי פלסטיק  

.4-מע  

.(22-פר). פרט מקורי-צינור יצקת .5-מע   

,  חלון חדר שירותים עשוי עץ -חלון פיווט

.(16-פר)כיום הוחלף החלון לחלון אלומניום  

6-מע  

פרט  -נמצא במטבח עשוי עץ-ארגז אוורור

.(13-פר)  מקורי.

.7-מע  

 

לא מקורי -סגירת מרפסת .8-מע   

.לא מקורי -מזגן על גבי החזית .9-מע   

. לא מקורי -צנרות על גבי החזית .10-מע   

.לא מקורי-מתכת גגון .11-מע   

לא מקורי-סורגים 12-מע   

לא מקורי-חדש טיח 13-מע   

לא מקורי-דלת פלדלת 14-מע   

:רשימת פרטים כוללת  

מרפסת פינתי זיזית סף   -מרפסת פינתית

טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל וסינר  

(.פינה צפון מערבית)בטון    

.1-פר  

מרפסת פינתית זיזית    -מרפסת  חזיתית-

סף טראצו עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

וסינר בטון על פינת החזיתות הצפונית  

.והמזרחית  

.2-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת שירות-

בנוי  וסינר בטון  בחזית המזרחית חצי  

.שקועה בנפח הבניין  

.3-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת אחורית

(. חזית דרומית אחורית) בנוי עם סינר  בטון  

.4-פר  

מרפסת שירות זיזית חצי   -שירות מרפסת

שקועה בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה  

.ממטבח נמצאת בחזית המערבית  

.5-פר  

מרפסת זיזית חצי שקועה -מרפסת צידית   

בנפח הבניין  עם סינר בטון ביציאה מחדר  

.מגורים בחזית המערבית  

6-פר  

.  גגון בטון זיזי בכניסה למבנה -גגון בטון

 מעל לדלת הכניסה

7 -פר  

גגון בטון עם סינר מעל למרפסות  -גגון בטון

 בחזיתות השונות

8-פר  

מרפסת עם מעקה חצי בנוי חצי קל  

בטון  וסינר בטון   מעקה עם בלט-בפירזול 

. במרפסות החזית הצפונית  

.9-פר  

 

מעקה בנוי במרפסות  -מעקה מרפסות בנוי 

. צד ומרפסות אחוריות עם סינר בטון  

.10-פר  

 

דלת דו כנפית - דלת יציאה למרפסת   

מסגרת עץ עם תריס גלילה במקור מעץ 

.כיום הוחלפו התריסים לתריסי לפלסטיק  

11-פר  

- דלת חד כנפית עם  -דלת יציאה למרפסת

.תריס גלילה לא ניתן היה לצפות בדלת   

12-פר  

ארגז איוורור מעץ נמצא  -ארגז איוורור

.במטבח  

13-פר  

חלון מאורך   -חלון עץ תלת כנפי מאורך

עם מסגרת חלון ומשקוף מעץ מסילות  

מתכת לתריס גלילה שכיום הוחלף  

לפלסטיק מופיע בחדרי המגורים בחזיתות  

. השונות  

.14-פר  

חלון עץ עם מספרי   –חלון עץ תלת כנפי 

הרחקה ממתכת התריס עצמו הוחלף כיום 

נמצא בחדרים בחזית הצפונית. לפלסטיק   

15-פר  

חלון עץ מופיע   -פיווט אופקי קטן חלון

 בחדרי השירות

16-פר  

עץ מופיע  עשוי -פיווט אופקי גדול חלון

.בחדר המדרגות כיום נשארה רק המסגרת  

17-פר  

,  תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כל התריסים , במקור היו מעץ

בחזית הצפונית קיימים  , לתריסי פלסטיק

נמצא בחדרי המגורים  .מספרי הרחקה 

.בחזיתות השונות  

.18-פר  

.סף מרפסת מיציקת טראצו -סף מרפסת  .19-פר   

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר  

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.21-פר  

22-פר צינור ברזל יצקת  

במרפסות השונות-פישרים 23-פר   

וטיח חלק  .וואשפוץ בחזית הראשית- טיח

בסיס סיד בשאר החזיתות על  

24-פר  

יציקת טראצו בגוון אפור   -יציקת טראצו

. בכניסה לבניין, כדוגמת המדרגות  

.25-פר  

. 

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

כדוגמת משטח   פריקסט בגוון אפור

.הכניסה  

.26-פר  

פנל טראצו אפור במדרגות   –פנל טראצו -

  .ובפודסטים

.27-פר  

בגודל   טראצו אפור יציקת  -טראצו יציקת

..במבואת הבנין ובפודסטים השונים  

.28-פר  

(:המשך)רשימת פרטים כוללת  

,  מעקה מדרגות בפירזול -מעקה מדרגות-

. צינור ברזל כמאחז יד ומוטות אופקיים  

.29-פר  

דלת כנף חלקה מעץ  -דלת כניסה לדירות-

    .ג הקיר"חיפוי עץ ע עם

.30-פר  

חשמל מעץ במהלך   ארון -מעץחשמל  ארון

 גרם המדרגות

.31-פר  

דלת עץ כניסה למחסן בחלק   -דלת עץ-

התחתון של גרם המדרגות במבואת  

  .הכניסה

.32-פר  

נמצא בחזיתות   -גוף תאורה במרפסת

 השונות

33-פר  

קידמית בחזית המבנה  גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם  , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

34-פר  
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 שיטות וחומרי בניה. 5

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

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

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

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

טיח שטוף : מהנדס גרמני בשם טיינר הביא לארץ טכנולוגיה של טיח גרמני, שסויד בלבן לאחר מכן
סוגי טיח אלה על נגזרותיהם נשתמרו (. שטיינשפוץ)וטיח דמוי אבן ( קרצפוץ)טיח מגורד ( וושפוץ)

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

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

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

 
 

 :בית שפק
 .בית שפק נבנה בטכנולוגיה האופינית למבנים בסגנון הבינלאומי מאותה תקופה

וקירות  ( 49' ראה עמ, רלסים)קורות ברזל , שלד בטון: חומרי השלד לפי המופיע  במסמכים היו
,  הפרטים במעטפת המבנה הם פשוטים ברובם אך מסוגננים בחזית הצפונית הראשית. מלבני מלט

מספרי ההרחקה בתריסי החלונות הגגון מעל גוש המרפסות וטיח  , כגון מעקות המרפסות המפורזלים
ללא קרניזים מעקות המרפסות הם מעקות  , חזיתות הצד הן פשוטות עם טיח סיד חלק. הוואשפוץ 

חדר המדרגות  מכיל מדרגות  . החלונות הם חלונות עץ עם תריסי גלילה מעץ בכל החזיתות. בנויים
חלון  . דלתות הכניסה לדירות משולבות בחיפוי עץ על גבי הקיר. טראצו ויציקות טראצו בפודסטים

 .חדר המדרגות הוא חלון עץ פיווט אופקי
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 :טיח

אולם כנראה התבצעו עבודות  , הוואשפוץ המקורי בחזיתות המבנה הראשיות נראה שנשמר הטיח 
הטיח ובאיזור המרפסות   שיפוץ וצביעה בחומרים אשר לא תואמים את החומרים המקוריים של 

 .ניתן לראות טיח המכסה את הטיח המקורי

בחזיתות הצידיות והאחוריות המחופות בטיח סיד ניתן לראות גם כן תיקונים שונים שנעשו במהלך  
במספר מקומות ברזל הזיון נמצא חשוף , שונים נראים כתמי רטיבות והתקלפות השנים ובמקומות 

 .ויש לשקמו

וניתן לראות מקומות בהם הטיח נשר לגמרי וניתן לראות  סימני סדיקה בחזית הצד הדרומית נראים 
 .   את לבני הסיליקט

 

 טיח

 מרפסות

 

 פתחים

 

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

התקלפות טיח באיזור הכניסה קרוב 
 לצמחיה בחזית המזרחית הצידית

 .   רטיבות ועובש בחזית צפונית קידמית, 

שינויים בגוון הטיח כתוצאה משיקום מקומי   .סדקים ורטיבות בחזית המזרחית הצידית
 .בחזית המזרחית,
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 טיח

 מרפסות

 

 פתחים

 

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

ניתן לראות שיקומיםשנעשו בטיח במהלך  
 השנים בחזית המערבית

שינויים בגוון הטיח כתוצאה מתיקונים  ,
 ג טיח מקורי בחזית המערבית"נקודתיים ע

רטיבות ושיקום טיח על פינת החזיתות הצפונית  
 .והמערבית
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 :מרפסות 

.  מקומת, נשמרו המרפסות במצבן המקורי כולל הפרטים חלקם עם סגירותבחזיתות המבנה הראשיות 
במרפסות האחוריות נראה כי נעשו תיקונים  . ניתן לראות את התפוררות הבטון וחישוף הברזל 

 .מסויימים ומצב סדיקת הבטונים אינו גרוע כמו בחזית הצפונית

 

 טיח

 מרפסות

 

 פתחים

 

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

 מרפסת  וסגירה במרפסת קידמיות צפון

 .חזית דרומית, מרפסת אחורית וסגירה .מעקה  וסגירת  מרפסת בחזית הצידית המזרחית

 מרפסות קידמיות חזית צפונית

 בחזית המערבית, סגירת מרפסות



 8מנדלסון 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

05/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,אדריכל מינין דורון

 116 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מפגעים ומצב פיסי. 6

 :פתחים

השונות נשמרו  רוב הפתחים בצורתם המקורית אולם הנגרות והתריסים  הוחלפו  בחזיתות המבנה 
 .   במבנה נותרו מספיק פרטים בכדי שאפשר יהיה לשחזר את הנגרות בפתחים השונים. בחלקם 

 

 טיח

 מרפסות

 

 פתחים

 

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

חלונות מקוריים בחזית המזרחית   פתחים מקוריים בחזית המזרחית  אשר נסגרו
 .  בקומת הקרקע

פתחים בחזית הראשית אשר שונו והנגרות  
 .   בהם הוחלפה

פתחים בחזית המערבית אשר שונו והנגרות  
 .   בהם הוחלפה
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 :חדר מדרגות ומבואת הכניסה

חדר המדרגות ומבואת הכניסה נשמרו בצורה טובה מאוד כולל  כל הפרטים המקוריים מלבד חיפוי  
 .ג צביעה קודמת"קרמיקה לא מקורי שכנראה חופה ע

 .נראה שניתן בקלות יחסית לשקם את חדר המדרגות על כל פרטיו

 

 טיח

 מרפסות

 

 פתחים

 

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

 .מבואת הכניסה

 .דלת יציאה לגג
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 :חצר

חצר המבנה סבלה משינויים רבים ומלבד הגדר הקידמית וגדרות הצד לא נותרו פרטים מקוריים  
בחצר .  40/40החצר הצידית בריצוף בטון , שביל המבואה למבנה מרוצף בריצוף אקרשטיין. במבנה

בחצר האחורית גם לא  40/40.   האחורית הותקנו מדרגות גישה מעץ והחצר רוצפה במרבד דשר סינטטי
 .נשמרו  פרטים מהצמחיה והפיתוח המקורי

 

 טיח

 מרפסות

 

 פתחים

 

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

חזית  , שביל הגישה לכניסת המבנה 
 ריצוף אקרשטיין, צפונית

שביל הגישה לחצר הדרומית והגדר  
 .הצידית

שביל גישה לחצר האחורית חזית  
 .החצר האחורית .מערבית
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 :תשתיות וצנרת חיצונית

החזית הסובלת העיקרית מנושא התשתיות היא החזית המערבית המשמשת כחזית שירות ובה 
החזית הראשית כמעט ונקיה ממפגעי מערכות ובחזית הצד המזרחית  . מתרכזים רוב המפגעים

 .קיימים חיווטים שונים באיזור חדר המדרגות וצנרות שונות באזור חדרי השירות
 

 טיח

 מרפסות

 

 פתחים

 

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

 .צנרות ומערכות בחזית המערבית

 צנרות מיזוג בחזית הצפונית הראשית

 חזית מיזרחית אחורית

 .  צנרות בחזית המזרחית
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 ערכי המבנה

ועם קומת מרתף חלקית  ( ללא קומת עמודים)קומות על הקרקע  3בית שפק הוא מבנה מגורים בן 
המבנה ממוקם ברחוב מנדלסון  .י הטופוגרפיה במקום"הפונה לחצר אחורית מונמכת אשר נוצרה ע

'  ב 2650הוא נכלל בתכנית השימור של תל אביב תכנית . במרכז תל אביב באיזור ההכרזה של אונסקו
המבנה מהווה חלק ממכלול בניינים לשימור . 1936ליטבק ונבנה בשנת . תוכנן על ידי המהנדס א,

הנמצאים ברחוב מנדלסון כאשר שלושה מהם בניינים בהגבלות מחמירות ועל ידי זאת יוצר מתחם 
 .היסטורי במקום

חזית ראשית מוקפדת  , מאותה תקופה" בניינים מהשורה"המבנה הוא מבנה פשוט המאפיין את ה
עם מעקות חצי בנויים חצי קלים למרפסות המשתתפת במופע ומרקם הרחוב ,מחופה בטיח וואשפוץ 

 .ושאר המבנה מטופל בצורה פשוטה יותר

שתי דירות בחזית ודירה אחת  , תוכנית המבנה מחולקת לשלוש דירות  בנות שני חדרים כל אחת
לכל החדרים , המפנה אל אזור השירות והחדרים" הול"כל הדירות מורכבות מחלל כניסה . עורפית

 . יש יציאה למרפסת ולכל חדרי השירות יש יציאה למרפסת שירות

שביל מוביל מהכניסה למגרש אל הכניסה לחדר  , הכניסה למבנה מתבצעת דרך חזית הצד המיזרחית
בחדר המדרגות נעשה שימוש במדרגות טראצו בעלות גוון  . המדרגות הממוקמת במרכז חזית הצד

המעקה הוא מעקה ברזל קל המשרה תחושה אורירית וקלילה  . אפור ויציקות טראצו בגוון אפור
 .  בחלל חדר המדרגות

 .  בכל חזיתות המבנה יש שימוש בחלונות עץ ובתריסי גלילה בפתחים השונים

מעבר לחשיבותו וערכו של המבנה בתור פריט יחידי לשימור חשיבותו גדולה במכלול אשר נוצר 
 . כל אלו הופכים את בית שפק למבנה ראוי לשימור, ברחוב ובתרומתו למרקם ההיסטורי

 

 מצבו הפיזי

המבנה עבר לאורך השנים שיפוצים שונים  ותחזוקה מסויימת אשר מנעו את הידרדרות המבנה  
 .למצב תחזוקתי קיצוני

כגון החלפת הספים במרפסות הקידמיות  , שיפוצים אלו בחלקם שינו ועיוותו את הפרטים המקוריים 
אולם בכל המבנה  . טיוח טיח הוואשפוץ וחיפוי קיר חדר המדרגות באריחי גרניט פורצלן, בספי אבן

 .נשמרו פרטים מקוריים וניתן לשקמם או לשחזרם במקרה הצורך

חזית הכניסה למבנה נמצאות במצב טוב יותר מאשר החזיתות  , החזית הראשית והחזית המיזרחית
בחזית המערבית מרוכזים רוב חדרי השירות והמערכות של המבנה והיא  . הדרומית והמערבית

 .מזגנים וסגירות מרפסות, חיווטים,מעוטרת ומצולקת בצנרות 

 .בחזית הדרומית נסגרו כל המרפסות ובקומת המרתף אף נתווספו תוספות לא מקוריות למבנה

 .  בכניסה למבנה קיימת בניה לא מקורית של קירות הגנה שהיוו את המקלט

 .   בקומת הגג נראה שנעשו תוספות לא מקוריות לחדר הכביסה המקורי והוא נהפך לדירת מגורים
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 מסקנות והמלצות ראשוניות

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

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

 .להטמין ולהסיר את כל המפגעים על חזיתות המבנה

 .להסדיר את תוספות הבניה לצד המבנה ועל הגג

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

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

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

 .היסטוריות

 .הפנימיים של הבניןסקר לחללי הדירות 2.

 .  פרטי הנגרות והמסגרות של המבנהסקר לצבעים המקוריים של 3.

 .האם היתה דלת כניסה ומאיזה חומר4.

 .האם כל הקירות בכניסה לחדר המדרגות שייכים למקלט או רק חלקם5.

 .  וחזיתות על בסיס מדידה המתארות את המצב הקייםתוכניות 6.

 .  תכניות וחזיתות מצב מקורי משוחזר על פי מדידה7.

 סקר הנדסי והגדרת המערכת הקונסטרוקטיבית8.

 .פרטים מקוריים על פי שרטוט ומדידה9.
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 מקורות. 9

 ו"תרצ, תל אביב, כרך ראשון, ספר תל אביב, דרויאנוב. א •

 ,1948-1931אדריכלות הסגנון הבין לאומי בתל אביב ,בתים מן החול, סמוק -מצגר. נ  •

 2002, א"ת   

 יפו -עיריית תל אביב, מנהל הנדסה •

 תל אביב' אונ, ספריית המפות של החוג לגיאוגרפיה •

 יפו -אתר האינטרנט של עיריית תל אביב •

 אינציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו מאת דוד תדהר •
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 פרטי עורך התיעוד  . 10

 

 

 

 

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

 

 .אשר עוסק ומתמחה בנושא השימור" דורון מינין אדריכל"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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