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

 מבט על החזית  הדרומית,  55נחמני 
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 מבט  על הפינה הדרום מערבית,  55נחמני 
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 מפה עדכנית 1.3

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

  55נחמני : הבנין הנסקר. 67עד  55נחמני  ' רח -. א.ג.מתחם בתי י

 מנחם בגין' רח, גולדברג' רח, ה"מזא' רח: רחובות גובלים
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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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 (55מספר )' דגם א -א.ג.בתי י: שם המבנה 55נחמני  :כתובת

 כרטיס מבנה 1.6
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 ,  דרך מנחם בגין -ממזרח : גבולות

,  גולדברג' רח -ממערב , ה"מזא' רח -מצפון

 נחמני' רח -מדרום 

 69/  6941 :גוש חלקה

6941  /94 

 0056-055 :תיק בניין

 ב2650 :ע"תב לשימור :סטטוס

 :מבנה מסוכן בניין :סיווג

 ש.פונרוב  :אדריכל 1935 :שנת בניה

 אדרכילות התנועה המודרנית :סגנון בניה 31.50/  60 :ציון משוקלל

 תכנית חופשית  

 גג שטוח המיועד לשימוש ציבורי  

 סימטריה או רגוליות במקום הסימטריה -א  

 הקלאסית  

 הימנעות מיסודות דקורטיביים חסרי יעד    

 ושימוש ועיצוב קפדני של אלמנטיים    

 .פונקציונאלים  

    -פתרונות אדריכליים לבעיות האקלים   

 הצללה  

   -פתרונות אדריכליים לבעיות האקלים   

 אוורור  

 מרפסות  

 ציר אנכי כאלמנט ציבורי  

 ל   "חזיתות אופייניות לאדריכלות הבינ 

 .המקומית בין לאומי 

אדריכלי  :סווג מבנה

 והיסטורי

 שימור :מתחם

 טיח חלק :טיח מגורים :שימוש מקורי

 691.07 :שטח מגרש
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 (55מספר )' דגם א -א.ג.בתי י: שם המבנה 55נחמני  :כתובת

 תולדות מבנה

 תאריך

 השינוי

 אישור פעילות

 שינוי

 במבנה

 המבצעים

 כתובת שם תפקיד

 תל אביב יפו פונרוב שלמה אדריכל לא           הקמה 1934

 כרטיס מבנה 1.6
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 :תיאור המבנה

עד   55` ממס. בעלי מאפיינים סגנוניים אחידים, מבנים הכלולים במתחם לשימור` שייך לקב

בניגוד לשאר הבתים המשותפים עד אז  , בתי דירה קואופרטיביים של התארגנות פרטית. 65

המתבטא במעבר וגינה  , ה"קיים קשר תכנוני בינם לבין המעונות במזא. שנבנו כמעונות עובדים

בכל בניין  . והרצף הטורי נועד אף הוא לשימור, טיפוסים 3, חזיתות הבתים אחידות. ביניהם

החזית  הצד המערבית בה  . המקשרות בין הגושים, מערכים של מרפסות מעוגלות בפינות

,  חלל המדרגות כציר אנכי` .הנראית היטב מהרח, ממוקמת הכניסה משמשת כחזית ראשית

י "י גוש ורטיקלי בולט צר וגבוה וחשוף לחללי החוץ  ע"מובלט ע, המפריד בין אגפי המגורים

תוספות בניה רבות וסגירת רוב המרפסות שישבו את המערך והעלימו . חלון תרמומטר לאורכו

 .את ערכיו הארכיטקטוניים

 קריטריונים לשימור

 הערה ציון משקל קריטריון לשימור

 3.0 2.0 עיצוב

 2.0 1.5 חלל פנימי וחיצוני

חומר +קונסטרוקציה

 בניה

1.0 2.0 

 3.0 1.0 אדריכל

 6.0 2.0 מיקום

 2.0 2.0 היסטורי/ערך חברתי

 3.0 0.5 מצב פיזי

 31.5 ציון משוקלל
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 כרטיס מבנה 1.6
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 הרחבות

 כותרת

 

 תיאור מילולי תיאור משנה תיאור

, מערכים של מרפסות מעוגלות בפינות צמוד קרקע קומת הקרקע נפחיות

המקשרות בין הגושים ומהוות את האלמנט 

הפינות המעוגלות . המרכזי בעיצוב החזיתות

י מעקות ברזל אופקיים ופונות  "מודגשות ע

בנוסף מרפסות חזיתיות  .  אל חלל המדרגות

הפונות לחזית המזרחית ומשמשות  , ישרות

 בעיקר לפונקציות השירות

אדרכילות התנועה   סגנון

 המודרנית

  תכנית חופשית

גג שטוח המיועד  

 לשימוש ציבורי

 סימטריה או -א

רגוליות במקום 

הסימטריה 

  הקלאסית

  בחזיתות, בין הגושים

הימנעות מיסודות  

דקורטיביים חסרי 

 יעד ושימוש  

ועיצוב קפדני של 

אלמנטיים  

  פונקציונאלים

מעוגלות וישרות הן   -המרפסות החזיתיות

,  המוטיב המרכזי בקומפוזיצית החזיתות

  מיקומן וצורתן מהווים יסוד דקורטיבי

פתרונות 

אדריכליים  

 -לבעיות האקלים 

  הצללה

פתחים  , הצבת מרפסות בטור ורטיקלי

  גגונים, שקועים

  3 -מרפסות חזיתיות מעוגלות ממוקמות ב מרפסות

עוטפות אותן ומנקזות אליהן את , פינות

חלקי המבנה ויוצרות דינמיות בתנועה  

  .האופקית של החזיתות

ציר אנכי כאלמנט 

 ציבורי

 

המפריד בין אגפי , חלל המדרגות כציר אנכי

י גוש ורטיקלי בולט צר "מובלט ע, המגורים

י חלון  "וגבוה וחשוף לחללי החוץ  ע

 תרמומטר לאורכו

 חזיתות אופייניות

לאדריכלות  

 ל המקומית"הבינ

רצף טורי מבנים ניצבים  , מעונות עובדים

 `לרח

  בין לאומי

 (55מספר )' דגם א -א.ג.בתי י:שם המבנה 55נחמי  :כתובת
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 הרחבות

 כותרת

 

 תיאור מילולי תיאור משנה תיאור

קונסטרוקציה 

 וחומרים

 

 בטון מזוין שלד מבנה הנדסי

 

 לבני מלט חומר בניה קירות

 בטון מזוין חומר בניה יסודות

 מרזבים מערכת ניקוז

 אפים

 זרבוביות

פונקציונאליות  

 וחומרים

 בהתאם, לכיוון חזית מזרחית צדדי ריכוז צנרת

לחוק עזר עירוני שחייב מיקום חדרי שירות  

 בחזיתות הפונות לגינה

מיקום חדרים 

 רטובים

 

בהתאם לחוק עזר  , לכיוון חזית מזרחית לפי פרוגרמה

עירוני שחייב מיקום חדרי שירות בחזיתות  

 הפונות לגינה

הפניה לזרימת  

 רוח

חלונות ומרפסות  

בהיקף כל  

 הקומות

מרחק מקסימלי בין בתים לשמירה על 

 אוורור ותאורה

מעקה משבכות 

 ברזל

פתחים לכיוון  

 מערב

מרחק מקסימלי 

בין בתים 

לשמירה על  

 אוורור ותאורה

 מיקום מרפסות בטור ורטיקלי פתחים שקועים הצללות

גגוני בטון בולטים  

 מעל פתחים

מיקום מרפסות 

 בטור ורטיקלי

מיקום אזורי 

 שירות

בהתאם לחוק עזר  , לכיוון חזית מזרחית צדדי

עירוני שחייב מיקום חדרי שירות בחזיתות  

 הפונות לגינה לכיוון חזית מזרח

 (55מספר )' דגם א -א.ג.בתי י:שם המבנה 55נחמני  :כתובת
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 הרחבות

 כותרת

 

 תיאור מילולי תיאור משנה תיאור

חומרי גמר  

 ופרטים

לקומה  ` משלימים, `מעל מרפסות עליונות טיח חלק

 זקוקים לשיקום, נוספת

 חלונות עץ

 חלונות ברזל

 תריסי עץ

במישור הקירות 

 גגונים

 חשופה בתחתית מרפסות וגגונים חשופה קונסטרוקציה מצב פיזי

 ג וקירות"גגונים ע, סדקים אופקיים  במעקות סדוק טיח

 מתקלף מתקלף

 תחתית מרפסות וגגונים, נושר ממעקות נושר

 נזקי מים נזקי מים

 זקוק לשיקום זקוק לשיקום נגרות

 חלודה במעקות וחלונות חלל מדרגות חלודה מסגרות

אלמנטים  /בניה

 פוגעים בערכים

תוספת בניה  

 ק"בק

 מיזוג בחזית, צנרת, חיווט, כבלים

 שינויים בפתחים

 שינויים בסוג טיח

 סגירת מרפסות

,  חיווט, כבלים

מיזוג  , צנרת

 בחזית

 סורגים אחר 

 (55מספר )' דגם א -א.ג.בתי י: שם המבנה 55נחמני  :כתובת
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 רקע היסטורי ותרבותי 2.1

 תיעוד היסטורי. 2

הוא נבנה בהתאם (. של המאה הקודמת) 30 -נבנה בתחילת שנות ה.,. א.ג.מבתי י 55נחמני 

 .סגנון הבנייה הבין לאומי –לסגנון הבנייה הרווח בתקופה זו בארץ 

בתקופת המנדט הבריטי התחברו בתל אביב גורמים אנושיים וחברתיים עם תמורות טכנולוגיות  

ואפשרו את התפתחות הסגנון ואת עמדתה של העיר כסמל לאחת התנועות , ואסתטיות

 . 20 -הרעיוניות החשובות במאה ה

 

 1956-1931אדריכלות הסגנון הבינלאומי 

 מבוסס על מאמרו של מיכאל לוין

 

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

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

 .שממנה נגזרים מאפיינים רבים אחרים

 :יש לכך מספר גורמים. הסגנון הבינלאומי נקלט בישראל באופן גורף כמעט

 .חוסר מסורת בנייה והיעדר דפוס מחייב מקובע

 .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 

 .  הגג השטוח ומוטיב העקומה, העמוד: מרכיבים
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 רקע היסטורי ותרבותי 2.1

 תיעוד היסטורי. 2
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 המשך -מאפייני הסגנון הבינלאומי 

האקלים החם בישראל הכתיב שינויים סגנוניים  , בעוד אירופה מתאפיינת באקלים צונן

המתמקדים בהצרת הפתחים ובהחלפת חלון הסרט במרפסת הצילה על הבית ומונעת חדירת 

עקרון זה  , עקרון הבניה על עמודים הוחל בתל אביב הודות למאבקו של זאב רכטר. עומס חום

 .מאפשר זרימה חופשית של אוויר והמשך הגינה מתחת לבית

הגגות השטוחים לא שימשו לגן  כפי שקבע לה קורביזיה אלא כמקום מפגש לדיירי הבית  

אולם  , רוב בתי הסגנון הבינלאומי נבנו כקוביות. וכמרחב משותף לכיבוס בגדים ותלייתם לייבוש

העקומה שוברת את הקובייתיות  . בחלקם נפוץ השימוש בקווים עגולים במרפסות ובחזיתות

 .ומעניקה למבנה אופי מעניין ומורכב יותר

הפינה החופשית והעקומה  , במיוחד הבניה על עמודים, רבים מעקרונות הסגנון הבינלאומי

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

 .פתח לגיוון עצום בצורות ובעיצוב אלסטי של מבנים
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  1899 -1974אדריכל שלמה פונרוב  

י "עלה לא. בגליפולי שברוסיה 1899שלמה פונרוב נולד בשנת    

אותם סיים " הרצליה"כנער ואת לימודיו עשה בגימנסיה העברית   

רק לאחר, ככל הנראה, משפחתו עלתה ארצה. כתלמיד מצטיין  

בזמן מלחמת . א"הרצל בת' והתגוררה ברח 1-ע ה "מלחה   

פונרוב ערק מהצבא . העולם הראשונה גויס לצבא הטורקי  

. הטורקי וברח למצרים שם התגייס לשורות הצבא הבריטי  

 לאחר המלחמה למד הנדסה אזרחית תוך התמחות 

.באינסטלציה סניטרית ותברואה באוניברסיטת הרווארד בבוסטון  

. טכני של עיריית תל אביב -עם שובו לתל אביב שימש כמפקח הסניטרי  

. נישאו השניים 1931בשנת , הכיר במלון פלטין בתל אביב, קלרה שכט, את רעייתו לעתיד  

לאחר מכן הועבר המשרד . בבניין אותו תכנן, א"בת 17פונרוב פתח משרד עצמאי ברחוב ביאליק   

.סגנונו האדריכלי מאופיין בפונקציונליות ברוח האדריכלות המודרנית. 14לרחוב פיירברג   

בהיותו מומחה לענייני , פונרוב. לאחר קום המדינה שימש בתפקיד מהנדס עיריית ירושלים  

.אותו ערך במשך תקופה ארוכה' תברואה'היה ממייסדי כתב העת , תברואה  

. 28.10.1970-שלמה פונרוב נפטר ב  

 

רשימת עבודות חלקית -שלמה פונרוב' אדר  

 א"ת, 17ביאליק  •

 א"ת,  14,10פיירברג  •

 א"ת, ברחוב נחמני. א.ג.תכנון מתחם מגורים עבור החברה השיתופית י •

 א"ת, תכנון מעבר תת קרקעי להולכי רגל בכיכר מגן דוד •

 

 2007, ברמת גן' עלית'תיק תיעוד למבנה בית החרושת , אור אדריכלים-אמנון בר: מקורות*

 2011, א"ת, 63נחמני ' תיק תיעוד למבנה ברח, קרן מטרני' אדר              

 (חתנו של פונרוב)' ד אורי מאירוביץ"עו              
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 תולדות האדריכל
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 17ביאליק , שלמה פונרוב' אדר

 2012מרץ  , קרמונה. ל: צילום

 א"ת,14פיירברג  , שלמה פונרוב' אדר

 ymap.co.il: מקור

 א"ת,10פיירברג  , שלמה פונרוב' אדר

 zoomap.co.il: מקור
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 רקע היסטורי 2.1
 התפתחות המתחם     

20 

 2מפה  , 1935מפת דרויאנוב 

 'אדמת גבריאלוביץ

 , 63נחמני ' פרק זה לקוח מתוך תיק תיעוד למבנה ברח* 

 2011, קרן מטרני' בעריכת אדר  
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 יפו-קטע מתשריט השימור של תל אביב

 מסומן כמבנה בסגנון בניה בינלאומי יחד  55נחמני 

 . א.ג.עם כל בתי מתחם י

 שבעת בתי המתחם  מסומנים בקו מקוקו

 תשריט תכנית השימור 2.2

21 
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3
 1917: תאריך

 .ניתן לראות כי האזור המתועד עדיין לא מבונה בשנה זו והוא עדיין משמש כשטח חקלאי

22 

 א זה נראה כי  האזור המבונה "בתצ

 .נוה צדק ואחוזת בית, יפו: נמצא בדרום

 בשנה זו כבר קיימת המושבה , בנוסף

 .שרונה ובצפון רואים את הכפר סומייל

 א  הוא"כל שאר השטח העתידי של ת

 .ובמזרח שטח חקלאי, שטח חולי במערב

 . א.ג.מתחם בתי י

 מיקום משוער



 55נחמני 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

04/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלים דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

23 

 בשנה זו . א.ג.שטח מתחם בתי י

 הוא בחלקו שטח חקלאי ובחלקו 

 המערבי חולות

 1924:  תאריך
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

24 

ניתן  . בשנה זו האזור כבר כמעט מבונה כולו

( ה"מזא' מעל לרח)לראות כי בצפון המתחם 

 .עדיין ישנם שטחים חקלאיים

 1944:  תאריך

 55נחמני 
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 בניינים : תוכנית המתחם נראית היטב

 .הבנויים לאורך המגרש בניצב לרחוב

 –שני הבניינים בתמונת התקריב 

 .בעלי תוכנית זהה, 57, 55נחמני 

25 

 1949:  תאריך

ח
ר

 '
רג

ב
ד
ל
גו

 

 נחמני' רח

 ה"מזא' רח

 נחמני' רח

 55נחמני 
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 תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

 בשנה זו האזור כבר מבונה בצפיפות

26 

 1966:  תאריך

 55נחמני 
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 מפות היסטוריות 2.4

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

 ~ 1935:תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

27 

 אביב יפו  -עיריית תל: מקור המפה

 ניתן לראות כי האזור המתועד היה

 שמות הרחובות  . שטח של פרדסים

 של המתחם השתנו במהלך השנים

 (השמות באדום הם שמות הרחובות כיום)
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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

28 

 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

י המפה האדמות של מתחם  "עפ

-1927נקנו בין השנים . א.ג.בתי י

1932. 
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 דרויאנוב' מפה ו 1924העיר הבנויה וגבולות העירייה בסוף  :שם המפה

 ~1935:תאריך

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

 בשנה זו  נבנו בתים בחלק המערבי  

 . של הרחוב

   55ובינהם נחמני . א.ג.מתחם בתי י

 עדיין לא נבנו בשנה זו
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 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

 נחמני עדיין' חלקו המזרחי של רח

 עדיין לא  55נחמני . נקרא סעדיה גאון

 לא נראה כי חל שינוי משמעותי  . נבנה

 1930 -1924בהיקף הבנייה בין השנים 
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 אביב יפו-עיריית תל: מקור המפה

 בשנה זאת אחוז המגרשים הבנויים  

 ברחוב נחמני ובסביבה הקרובה  

 .80-50%נע בין 

 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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   44' תוכנית בנין עיר מס :שם המפה

   1941: תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 :  מקור המפה

 ג"ספריית המפות של החוג לג,א"ת' אונ

א מוגדר   .ג.בתוך מתחם בתי י 55נחמני 

 1כאזור דירות 



 55נחמני 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

04/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלים דורון

 33 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 א "קטע ממפת ת :שם המפה

   1945: תאריך

 ללא קנה מידה: מ"קנ

 63נחמני , תיק תיעוד: מקור המפה

. א מוקף במלבן אדום.ג.מתחם בתי י

ניתן לראות את שלושת הדגמים של  

 'בנוי בדגם מטיפוס א 55נחמני . השכונה

 

 מפות היסטוריות 2.4
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 צילומים היסטוריים של המבנה 2.5
 תולדות בוני הפרויקט ותמונת המתחם                                

 שותפות לבנין דירות' יגא'

הייתה חברה בבעלות פרטית שיזמה את הקמתם של פרויקטים שונים בתחום  ' יגא'חברת 

החברה יזמה את הקמתו של פרויקט גדול של בנייה  . הבנייה בתל אביב ומחוצה לה

פרויקט זה . שלמה פונרוב' אשר כלל שבעה בניינים אותו תכנן אינג, קואופרטיבית ברחוב נחמני

של ' מעונות עובדים'היה חלוצי במובן שבנייה קואופרטיבית בשנים אלו נעשתה במסגרת 

ג ברחוב ,ב,באותה התקופה הדוגמא היחידה למעונות היו מעונות עובדים א. ההסתדרות בלבד

לאחר שהסתיימה הקמת הפרויקט העבירה החברה את משרדיה  . ה המקביל לנחמני"מזא

מהמודעה המצורפת ניתן ללמוד כי פונרוב זכה בתחרות . 67נחמני ' לרח 42מרחוב לילינבלום 

 .ושעל פי הצעתו הזוכה נבנה הפרויקט תחת השגחתו, תכנון שקיימה החברה

 מבט ממערב למזרח, ברחוב נחמני'  יגא'פרויקט בתי 
 אוסף פרטי, שולה וידריך: מקור

 ,63תיק תיעוד נחמני : מקור לפרק זה* 

 2011, קרן מטרני' אדר   
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 אירועים ותאריכים מרכזיים בהתפתחות המבנה

 מסמכים היסטוריים 2.6
 תולדות המבנה

 אירוע תאריך

ברחוב ' על אדמת גבריאלוביץ. א.ג.תוכנית מאושרת לפרויקט מתחם דירות י 28.09.1933

המתחם כולל שבעה בנייני מגורים משלושה טיפוסי שונים  . 55-65נחמני 

 (.1834רשיון )

 שלמה פונרוב: אדריכל

 .55נחמני ' לבניית המבנה ברח 1831נתקבל רשיון  28.09.1933

נחמני  ' מגרשים ברח 10הודעה על התחלת תהליך העברת בעלות על  19.12.1933

 ולקוני הדירות. א.ג.לבעלותה של חברת י' מאדמות גבריאלוביץ

 (772' רשיון מס) רישיון לשינויים פנימיים ושינוי החזית בשלוש קומות  04.05.1934

 55נחמני ' תעודת גמר למבנה בן שלוש קומות ברח 10.09.1934

 ניתן רשיון חבור לביוב העירוני 20.12.1939

בניית מעקה וריצוף שטח הבניין בקומת הקרקע בחזית , הריסת מרפסת 24.09.1970

 .הצפונית של המבנה

 סגירת מרפסת בקומת הקרקע בחזית המערבית 17.11.1974

 חזית מזרחית, יציקת רצפת בטון בחצר ומדרגות בקומת הקרקע 11.08.1988

בתיק המבנה לא נמצאו היתרים אשר מכשירים את חריגות הבניה אשר  *

 .בוצעו במבנה
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 מסמכים היסטוריים 2.6

 מסמך  

 'מס

 הערות תוכן המסמך תאריך

 1834' לפי רשיון מס .א.ג.למתחם בתי י תרשים המגרש 28.09.1933 1

 

 נבנה-1831' רשיון מס רשיון לבניין בן שלוש קומות 28.09.1933 2

 נבנה-1831' רשיון מס תוכנית מגרש כחלק מתכנית המתחם 28.09.1933 3

 נבנה-1831' רשיון מס .תכנית המגרש 28.09.1933 4

 נבנה-1831' רשיון מס ג,ב,תוכנית  מאושרת לקומות א 28.09.1933 5

 נבנה-1831' רשיון מס 'לבניין מטיפוס א  A-Aחתך  28.09.1933 6

 לא בוצע תוכנית אינסטלציה סניטרית לחדר כביסה על הגג 28.09.1933 7

ביקורת יסודות ומתן אישור   –בקורת פרטי כל  23.11.1933 8
 להמשכת העבודה

 הודעה על תהליך העברת בעלות 19.12.1933 9

 בקורת פרטי כל 06.05.1934 10

 תעודת גמר 09.10.1934 11

 תוכנית מאושרת לשינויים בסידור הסניטרי 14.08.1936 12

 תוכנית מאושרת להוספת בור סופג 15.02.1938 13

 תוכנית מאושרת לסדור הבור לביוב העירוני 20.12.1939 14

 855' רשיון מס רשיון חבור לביוב העירוני 20.12.1939 15

 בקשה לרישום בית  בספרי האחוזה 17.11.1943 16

תוספת בנייה ללא  הודעה לסדור משפט 08.12.1947 17

 היתר

סגירת מרפסת ללא  הודעה להגשת משפט 17.11.1974 18

 היתר

 בנייה ללא היתר הודעה להגשת משפט 11.08.1988 19

 26.29.1989 דרישה להפסקת בנייה ברכוש המשותף 26.29.1989 20

36 
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 1' מסמך מס

 28.09.1933: תאריך

 תרשים המגרש-1834רשיון 

 55-67א ברחוב נחמני .ג.תרשים הבלוק עליו תוכנן פרויקט הבנייה של  קואופרטיב י

 פונרוב. ש' אינג: מחבר התוכנית

 נחמני' רח 

 ה"מזא' רח 
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  2' מסמך מס

 28.09.1933: תאריך

 "א שותפות לבנין בתים.ג.י"לבניין בן  שלוש קומות ניתן לחברת  1831' רשיון מס
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   3' מסמך מס

 28.09.1933: תאריך

ברשיון מוצגת תכנית בינוי כוללת   -1831רשיון 
לכל הפרויקט עם סימון המגרש הרלוונטי להיתר  

 .  55נחמני ', דגם א 1' הבניה בנין מס

 התוכנית כללה שבעה בניינים משלושה 

 .לכל דגם הוצא רישיון בניה אחד. דגמים שונים

פלטות  : "בתכנית מצויינים חומרי הבניה
:  קירות.מבטון ברזל : גג,קורות, עמודים,יסודות

 "תקרות מבטון בין פסי ברזל. מלבני מלט

 פונרוב. ש' אינג: מחבר התוכנית
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   4' מסמך מס

28.09.1933 

 .1831רשיון 

מסומן כמגרש אליו מתיחס  55נחמני (. כחלק מהתכנית הכללית של המתחם), תוכנית מגרש מאושרת
 ".ר "מ 699,00ר מגרש "מ 248,22בנין ' טיפוס א", ההיתר

 פונרוב. ש' אינג: עורך התוכנית

 55נחמני ' רח 
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   5' מסמך מס

 28.09.1933: תאריך

 'ג בנין טיפוס א,ב,תכנית קומות א   -1831רשיון 

 פונרוב. ש' אינג: עורך התוכנית
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   6' מסמך מס

 28.09.1933: תאריך

 'לבניין מטיפוס א  A-Aחתך  -1831רשיון 

 פונרוב.ש' אינג: מחבר התוכנית
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   7' מסמך מס

 28.03.1933: תאריך

 תוכנית אינסטלציה סניטרית לחדר כביסה על הגג

 ב-למבנים מטיפוס א



 55נחמני 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

04/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלים דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 מסמכים היסטוריים 2.6

44 

 8' מסמך מס

 23.11.1933: תאריך

הבנין הנדון נקרא  . ביקורת יסודות המבנה ומתן אישור להמשכת העבודה – בקורת פרטי כל
 .טיפוס א 1' בנין מס
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  9' מסמך מס

 19.12.1933: תאריך

  הודעה על תהליך העברת בעלות

 לחברת ' נחמני מבעלותם שלבני הזוג גבריאלוביץ' מגרשים ברח 10העברתם של  

 א  ולקוני הדירות.ג.השותפות י
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   10' מסמך מס

 06.05.1934: תאריך

 בקורת פרטי כל

 הבניין עדיין לא מוכן לביקורת 03/04/1934 -ב

 נערכה ביקורת נוספת שאישרה את סדור הברזלים לתקרה לפני יציקתה          06/05/1934 -ב 
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  11' מסמך מס

 09.10.1934: תאריך

הבניין בן   A23מגרש  55' בית מס. 1831' י רשיון מס"א עפ.ג.ניתנה לחברת י  -תעודת גמר
 חדרים וחדרי שירות 30שלוש קומות ובהן 
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   12' מסמך מס

 14.08.1936: תאריך

 תוכנית מאושרת לשינויים בסידור הסניטרי

 פונרוב. ש: מחבר התוכנית
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   13' מסמך מס

 15.02.1938: תאריך

 תוכנית מאושרת להוספת בור סופג

   24.03.1933 -י התוכנית הסטינרית המקורית מתאריך ה "עפ
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   14' מסמך מס

 20.12.1939: תאריך

 תוכנית מאושרת לסדור הבור לביוב העירוני
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   15' מסמך מס

 20.12.1939: תאריך

 רשיון חבור לביוב העירוני
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 מסמכים היסטוריים 2.6
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   16' מסמך מס

 17.11.1943: תאריך

 בקשה לתעודת רישום בית בספרי האחוזה

 חדרים 30 -הבניין בן שלוש קומות ו
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   17' מסמך מס

 24.09.1970: תאריך

 הודעה להגשת משפט

 בניית מעקה וריצוף השטח סביב המעקה ללא רשיון בחזית הצפונית, הריסת מרפסת: העבירה
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   18' מסמך מס

 17.11.1974: תאריך

 הודעה להגשת משפט

 סגירת מרפסת בקומת הקרקע בחלקו המערבי של הבניין ללא היתר: העבירה
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   19' מסמך מס

 11.08.1988: תאריך

 הודעה להגשת משפט

 יציקת רצפת בטון בחצר והכנה למדרגות בקומת הקרקע בחזית המזרחית: העבירה



 55נחמני 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

04/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלים דורון

 153776633804:פקס 054-5232393:טל
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   20' מסמך מס

 26.09.1989: תאריך

 דרישה להפסקת הבניה ברכוש המשותף 

לא נהרסה ואף   1988שהחלה בשנת , בחזית המזרחית, נראה כי הבנייה בקומת הקרקע, י מכתב זה"עפ
 נמשכה
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 מצב קיים –תיעוד צילומי . 3
 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

   49נחמני מבט על נחמני ' רח. 1

 'לודזיה'ובית החרושת     

 נחמני מבט ממזרח למערב' רח. 2 נחמני מבט ממערב למזרח' רח. 3

 תוכנית זוויות צילום

3 

1 

2 
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 55מערבית לנחמני , 53מבט  על נחמני . 1

 58נחמני : חזית נגדית. 2

 הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

1 

2 
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 חזיתות המבנה 3.2
 נחמני' רח –חזית דרומית 

 ג -קומות ב, חזית דרומית. 1

 י עצי פיקוס הצומחים בחצר הבניין"חזית המבנה מוסתרת ע

 ב-חזית דרומית קומות א.  2

53 

1,2 
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 חזיתות המבנה 3.2
 נחמני' רח –חזית דרומית 

 .מבט אל שער הכניסה למגרש. 1

 חזית דרומית פינה דרום מערבית.  2

53 

1 

 חזית דרומית מבט מכיוון דרום מזרח.  3

2 
3 
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית מזרחית

 מבט מצפון מזרח על המרפסות שנסגרו. 2

 ב -מבט חלקי לקומה א -חזית מזרחית. 1

53 

1,2 
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית מזרחית  

מבט מצפון מזרח על תוספת הבניה בקומת . 3

 הקרקע
 מבט על דרום החזית המזרחית. 2

2 

53 
3 

 מבט על דרום החזית המזרחית. 1
1 
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית מזרחית  

מבט מצפון מזרח על תוספת הבניה . 3

 בקומת הקרקע

 מבט על דרום החזית המזרחית. 2

1 

53 

2 

 מבט על דרום החזית המזרחית. 1

3 
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית צפונית  

 'מבט על קומה ג -חזית צפונית. 2

 תוספת חדר   . מזרחית -מבט על הפינה הצפון. 1

 בקומת הקרקע   

1,2 

53 
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית צפונית  

 מבט מצפון, ג –קומות ב , חזית צפונית. 2

1 

53 

פינה צפון  , חזית צפונית. 1
 2 .מערבית
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית מערבית  

 53מכיוון צפון מבט מנחמני , וקצה חדר המדרגות' קומה ג, חזית מערבית. 2

2 

53 

 53מבט מנחמני , וקצה חדר המדרגות' קומה ג, חזית מערבית. 1

1 
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית מערבית  

 מבט ממערב למזרח, חזית מערבית. 2

 ג בחזית המערבית-מבט לעבר קומות ב. 1

1 

2 

53 
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 חזיתות המבנה 3.2
 חזית מערבית  

 מבט לעבר חלון חדר המדרגות. 3 מרפסות מעוגלות הפונות לכיוון מערב. 2

5
3

 

 .קומה ראשונה, חזית מערבית. 1
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 חללים פנימיים 3.3

 מבט אל גרם המדרגות בכניסה לבניין. 1

 מעקה המדרגות מבט חזיתי. 3 מעקה מדרגות עשוי גליל ברזל. 2

1 

3 

2 

1 
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 חללים פנימיים 3.3

 אריחים מעוטרים בפודסט הכניסה לגג. 1

 מבט על חלון חדר המדרגות. 3 מבט אל המדרגות היצוקות טרצו אפור. 2

1,3 

2 
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

 4-פר

:רשימת פרטים כוללת  

מרפסת פינתית   -זיזיתמרפסת פינתית 

זיזית בחזית הבניין עם מעקה  , מעוגלת 

(.דרומיתחזית .)קלבנוי בחלקו    

.1-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת  שירות-

(.   חזית מזרחית)בנוי   

.2-פר  

מרפסת זיזית  פינתית   -מרפסת אחורית

צפונית  חזית )מעוגלת עם מעקה בנוי 

(. אחורית  

.3-פר  

מעוגלת עם   זיזיתמרפסת  -צידיתמרפסת 

חזית  )מעקה בנוי  מעוגל  מעליו מעקה קל

(. מערבית  

.4-פר  

חלון חדר המדרגות עשוי   -חלון תרמומטר

החלון אנכי לאורך  . ברזל, מפרופיל בלגי

.פיר חדר המדרגות  

.5-פר  

גגון בטון זיזי בכניסה למבנה   -גגון בטון

מעל לדלת הכניסה. בחזית מערבית  

6-פר  

גגון בטון זיזי מעל מרפסת  -גגון בטון

.פינתית בחזית מערבית דרומית  

.7-פר  

. 

גגון בטון זיזי מעל מרפסת  -גגון בטון

.בחזית מערבית  

.8-פר  

. 

גגון בטון זיזי מעל מרפסת שירות  -גגון בטון

.בחזית מזרחית  

.9-פר  

. 

מדרגה   טראצויציקת  -טראצויציקת 

. בכניסה לבניין ובמבואת חדר המדרגות  

.10-פר  

. 

מעקה חצי בנוי   -מעקה מרפסות  צדיות 

.  צינורות אופקיים,חצי מעקה קל פרזול 

.במרפסות החזית המערבית  

.11-פר  

מעקה בנוי   -מעקה מרפסות  שירות

.במרפסות החזית המזרחית  

.12-פר  

מעקה בנוי   -מעקה מרפסות אחוריות

האחוריות בחזית הצפונית חלק במרפסות 

. עליון סף טראצו  

13-פר  

חלון עץ מחולק לשלושה  –חלון כנף מעץ 

כנפיים צדיות   2חלק  אמצעי קבוע , שדות 

 לפתיחה

.14-פר  

  -חלון עץ דו כנפי משולב עם דלת כנף

.נמצא ביציאה מהחדרים למרפסות  

 

15-פר  

  חלון חדר מגורים נמצא -חלון עץ חד כנפי

,בחזית צפונית  

16-פר  

, תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כמעט כל , במקור היו מעץ

נמצא  בחזיתות  , התריסים לתריסי פלסטיק

..השונות   

.17-פר  

מעץ " ערביים"תריסי כנף  -תריס כנף מעץ

(.מרפסות שירות)בחזית המזרחית  

 

.18-פר  

דלת תריס עץ ביציאה  – דלת תריס

.למרפסת חזית מזרחית  

19-פר  

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר  

.צנרת ברזל יצקת .21-פר   

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.22-פר  

23-פר טיח חלק על בסיס סיד  

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

פריקסט בגוון אפור כדוגמת משטח  

.הכניסה  

.24-פר  

אפור    טראצופנל  –פנל טראצו -

  .בפודסטים

.25-פר  

עיטור   מרצפות עם -מרצפות מעוטרות-

  20/20בגודל גאומטרי  בשחור ואפור 

..בקומה האחרונה לפני היציאה לגג  

.26-פר  

צינור  , בנוי מעקה מדרגות -מעקה מדרגות-

. ברזל כמאחז יד  

.27-פר  
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

 1-פר
 2-פר

 3-פר

 4-פר

 6-פר 5-פר 5-פר

 7-פר

 8-פר 8-פר

 9-פר
 10-פר

(:המשך)רשימת פרטים כוללת  

.דלת כניסה לדירות משקוף .28-פר   

.מעץ ארון חשמל .29-פר   

בגוון   20/20ריצוף טראצו  -טראצו ריצוף

כתום  עם פסים נמצא בתוך הדירות לא 

.ניתן להיכנס לדירה  

.30-פר  

קידמית בחזית המבנה   גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

.31-פר  

 חדר המדרגות

 24-פר 25-פר

 26-פר

 27-פר

 28-פר

 29-פר
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4
 מיפוי מיקומי פרטים

 16-פר

 חדר המדרגות

 קומת קרקע

 6,5,-פר

 7,1,-פר

 20-פר

 3-פר

 14,17-פר

 18,14,-פר

 8,4,-פר

 10-פר

 17,14-פר

 2-פר

 31-פר

 21,9,12-פר

 חדר חדר
 חדר

 חדר

 חדר

 חדר

 חדר

 חדר חדר

 חדר

 מטבח

 מטבח

 אמבט

 אמבט

 2-פר

 11-פר

 12-פר

 12-פר

 13-פר

-פר 15,-פר

,20,17 

 19-פר

 22-פר

 23-פר

 14,17-פר

 14,17-פר

 14,17-פר

 17,14-פר
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

 1-פר
 2-פר

 3-פר

 4-פר

 6-פר 5-פר 5-פר

 7-פר

 8-פר 8-פר

 9-פר
 10-פר

מרפסת   -פינתית וחזיתיתמרפסת -1-פר

עם  הבניין בחזית  זיזית, פינתית מעוגלת 

חזית .)לא מקורי,מעקה בנוי בחלקו קל 
(דרומית  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת  שירות-

(.   חזית מזרחית)בנוי   

.2-פר  

פינתית    זיזיתמרפסת  -מרפסת אחורית

חזית צפון מזרח  )מעוגלת עם מעקה בנוי 

(. אחורית  

.3-פר מעוגלת עם   זיזיתמרפסת  -צידיתמרפסת  

חזית  )מעקה בנוי  מעוגל  מעליו מעקה קל

(. מערבית  

.4-פר  

:מצב החזית תאור  

אחורית עם  זיזיתמרפסת שירות  -מרפסת אחורית-

כולם סגורות מלבד בקומה ראשונה  , מעקה בנוי

(2-פר). המרפסת נמצאת פתוחה ובגודלה המקורי   

.1-מז  

הדלת והתריסים  , החלון  -פתח מקורי במרפסת

.נשארו כשהיו מצבם שבור ומתפורר  

2-מז  

,  ממוקם בחדרי המגורים והמטבחים -חלון עץ דו כנפי

.תריס גלילה מעץ נשאר במקום במצב שבור  

.3-מז  

גגון בטון זיזי מעל למרפסות-גגון בטון 4-מז   

.רפפות הגנה מקוריות-רפפות מתכת 5-מז   

.לא מקורי -סורגים .6-מז   

לא מקורית–צנרת  7-מז   

לא מקורי-פתח 8-מז   

לא מקורי-מזגן 9-מז   

לא מקורי–תוספת בניה  10-מז   

לא מקורי-לא מקורי על גבי החזית  חיווט .11-מז   

לא מקורי -גגון אסבסט .12-מז   

לא מקורית- כניסה 13-מז   
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

 1-פר
 2-פר

 3-פר

 4-פר

 6-פר 5-פר 5-פר

 7-פר

 8-פר 8-פר

 9-פר
 10-פר

חלון חדר  -תרמומטרחלון -5-פר

. ברזל, המדרגות עשוי מפרופיל בלגי

החלון אנכי לאורך פיר חדר 

.המדרגות  

גגון בטון זיזי בכניסה למבנה   -גגון בטון

מעל לדלת הכניסה. בחזית מערבית  

6-פר  

גגון בטון זיזי מעל -גגון בטון

.מרפסת בחזית דרום מערבית  

7-פר גגון בטון זיזי מעל מרפסת  -גגון בטון 

.בחזית מערבית  

.8-פר  

חלון חדר  -חלון תרמומטר

המדרגות עשוי מפרופיל ברזל 

החלון אנכי לאורך פיר  . בלגי

.חדר המדרגות  

.5-פר  



 55נחמני 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

04/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור

 אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלים דורון

 76 153776633804:פקס 054-5232393:טל

 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

 1-פר
 2-פר

 3-פר

 4-פר

 6-פר 5-פר 5-פר

 7-פר

 8-פר 8-פר

 9-פר
 10-פר

גגון בטון זיזי מעל מרפסת שירות  -גגון בטון

.בחזית מזרחית  

.9-פר  

. 

מדרגה   טראצויציקת  -טראצויציקת 

. בכניסה לבניין ובמבואת חדר המדרגות  

.10-פר  

. 

מעקה חצי בנוי   -מעקה מרפסות  צדיות 

.  צינורות אופקיים,חצי מעקה קל פרזול 

.במרפסות החזית המערבית  

.11-פר  

:רשימת פרטים כוללת  

מרפסת פינתית   -מרפסת פינתית וחזיתית

בחזית הבניין עם מעקה   זיזית, מעוגלת 

(.חזית דרומית.)לא מקורי,בנוי בחלקו קל    

.1-פר  

מרפסת זיזית עם מעקה   -מרפסת  שירות-

(.   חזית מזרחית)בנוי   

.2-פר  

פינתית    זיזיתמרפסת  -מרפסת אחורית

חזית צפון מזרח  )מעוגלת עם מעקה בנוי 

(. אחורית  

.3-פר  

מעוגלת עם   זיזיתמרפסת  -צידיתמרפסת 

חזית  )מעקה בנוי  מעוגל  מעליו מעקה קל

(. מערבית  

.4-פר  

חלון חדר המדרגות עשוי   -חלון תרמומטר

החלון אנכי לאורך  . ברזל, מפרופיל בלגי

.פיר חדר המדרגות  

.5-פר  

גגון בטון זיזי בכניסה למבנה   -גגון בטון

מעל לדלת הכניסה. בחזית מערבית  

6-פר  

גגון בטון זיזי מעל מרפסת  -גגון בטון

.פינתית בחזית מערבית דרומית  

.7-פר  

. 

גגון בטון זיזי מעל מרפסת  -גגון בטון

.בחזית מערבית  

.8-פר  

. 

גגון בטון זיזי מעל מרפסת שירות  -גגון בטון

.בחזית מזרחית  

.9-פר  

. 

מדרגה   טראצויציקת  -טראצויציקת 

. בכניסה לבניין ובמבואת חדר המדרגות  

.10-פר  

. 

מעקה חצי בנוי   -מעקה מרפסות  צדיות 

.  צינורות אופקיים,חצי מעקה קל פרזול 

.במרפסות החזית המערבית  

.11-פר  

מעקה בנוי   -מעקה מרפסות  שירות

.במרפסות החזית המזרחית  

.12-פר  

מעקה בנוי   -מעקה מרפסות אחוריות

. במרפסות האחוריות בחזית הצפונית  

13-פר  

חלון עץ מחולק לשלושה  –חלון כנף מעץ 

כנפיים צדיות   2חלק  אמצעי קבוע , שדות 

 לפתיחה

.14-פר  

  -חלון עץ דו כנפי משולב עם דלת כנף

 נמצא בחדרים פינתיים בחזית המערבית

.15-פר  

  חלון חדר מגורים נמצא -חלון עץ חד כנפי

,בחזית צפונית  

16-פר  

, תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כמעט כל , במקור היו מעץ

נמצא  בחזיתות  , התריסים לתריסי פלסטיק

..השונות   

.17-פר  

מעץ " ערביים"תריסי כנף  -תריס כנף מעץ

(.מרפסות שירות)בחזית המזרחית  

 

.18-פר  

דלת תריס עץ ביציאה  – דלת תריס

.למרפסת חזית מזרחית  

19-פר  

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר  

.צנרת ברזל יצקת .21-פר   

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.22-פר  

23-פר טיח חלק על בסיס סיד  

מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת-

פריקסט בגוון אפור כדוגמת משטח  

.הכניסה  

.24-פר  

אפור    טראצופנל  –פנל טראצו -

  .בפודסטים

.25-פר  

עיטור   מרצפות עם -מרצפות מעוטרות-

  20/20בגודל גאומטרי  בשחור ואפור 

..בקומה האחרונה לפני היציאה לגג  

.26-פר  

צינור  , בנוי מעקה מדרגות -מעקה מדרגות-

. ברזל כמאחז יד  

.27-פר  

דלת כנף חלקה מעץ -דלת כניסה לדירות- .28-פר   

מעקה בנוי   -מעקה מרפסות  שירות

.במרפסות החזית המזרחית  

.12-פר  

:מצב החזית תאור  

אחורית עם  זיזיתמרפסת שירות  -מרפסת אחורית-

כולם סגורות מלבד בקומה ראשונה  , מעקה בנוי

(2-פר). המרפסת נמצאת פתוחה ובגודלה המקורי   

.1-מז  

הדלת והתריסים  , החלון  -פתח מקורי במרפסת

.(18,19,-פר)נשארו כשהיו מצבם שבור ומתפורר   

2-מז  

,  ממוקם בחדרי המגורים והמטבחים -חלון עץ דו כנפי

.(17-פר)תריס גלילה מעץ נשאר במקום במצב שבור  

.3-מז  

(9-פרט)גגון בטון זיזי מעל למרפסות -גגון בטון 4-מז   

.רפפות הגנה מקוריות-רפפות מתכת 5-מז   

.לא מקורי -סורגים .6-מז   

לא מקורית–צנרת  7-מז   

לא מקורי-פתח 8-מז   

לא מקורי-מזגן 9-מז   

לא מקורי–תוספת בניה  10-מז   

לא מקורי-לא מקורי על גבי החזית  חיווט .11-מז   

לא מקורי -גגון אסבסט .12-מז   

לא מקורית- כניסה 13-מז   
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

 1-פר

 5-פר

 8-פר

  -חלון עץ דו כנפי משולב עם דלת כנף

.נמצא ביציאה מהחדרים למרפסות  

.15-פר  

מעקה בנוי   -מעקה מרפסות אחוריות

במרפסות האחוריות בחזית הצפונית חלק  ח

. טראצועליון סף   

13-פר חלון עץ מחולק לשלושה  –חלון כנף מעץ  

כנפיים צדיות   2חלק  אמצעי קבוע , שדות 

 לפתיחה

.14-פר  

נמצא בחדר מגורים -חלון עץ חד כנפי  

.חזית צפונית  

.16-פר  
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

,   תריסי גלילה בפתחים -תריס גלילה

כיום הוחלפו כמעט כל , במקור היו מעץ

נמצא  , התריסים לתריסי פלסטיק

..בחזיתות  השונות  

.17-פר מעץ " ערביים"תריסי כנף  -תריס כנף מעץ 

מרפסות  )בחזית המזרחית, נמצאים במטבח

(.שירות  

 

.18-פר  

.ספי חלונות מפח אבץ -סף חלון  

 

.20-פר דלת תריס עץ ביציאה  – דלת תריס 

.למרפסת חזית מזרחית  

19-פר  
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

.חזיתות שונות-מרזב פח אבץ-  

 

.22-פר  

23-פר טיח חלק על בסיס סיד מדרגה מיציקת טראצו  -טראצו מדרגת- 

.פריקסט בגוון אפור כדוגמת משטח הכניסה  

.24-פר  

.צנרת ברזל יצקת .21-פר   
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

 מרצפות עם -מרצפות מעוטרות-

בגודל  עיטור גאומטרי  בשחור ואפור 

בקומה האחרונה לפני היציאה   20/20

..לגג  

.26-פר  

צינור  , בנוי מעקה מדרגות -מעקה מדרגות-

. ברזל כמאחז יד  

.27-פר .דלת כניסה לדירות משקוף  .28-פר   

.25-פר  .בפודסטיםאפור   טראצופנל  –פנל טראצו -  



 55נחמני 

 תיעוד מקדים     

 עמוד

04/2012 

 אביב-עיריית תל-מנהל ההנדסה-מחלקת השימור
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 פרטים ארכיטקטוניים 3.4

 5-פר

 8-פר

.מעץ ארון חשמל .29-פר  בגוון   20/20ריצוף טראצו  -טראצו ריצוף 

כתום  עם פסים נמצא בתוך הדירות לא 

.ניתן להיכנס לדירה  

.30-פר  

קידמית בחזית המבנה   גדר -גדר קידמית

בעלת חלק תחתון בנוי וחלק עליון עמודונים  

עשויה ממסגרות עם , ובינהם גדר מתכת

. מילואת רשת נוירט  

.31-פר  
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 חצרות וצמחייה 3.5

 גדר בנויה ובה נתונה גדר ברזל מפרידה בין שטח הבניין לרחוב נחמני. 2

 מסגרת ברזל ורשת נוירט  נתונים בגדר הבנויה. 1

1 

53 

2 
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 חצרות וצמחייה 3.5

 השביל לאורך החזית המזרחית מוגבה בשלוש מדרגות מהרחוב. 2

 בין שני הבניינים מפרידה גדר חיה. 57שביל הכניסה לנחמני , ובסמוך לו   

 שטח אדמה לא מגונן לאורך חלק מהחזית המזרחית. 1

 55נחמני 

 57נחמני 

1 

2 

53 
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 חצרות וצמחייה 3.5

 על החצר הצפונית 53מבט מגג  הבניין נחמני . 1

 קיר בנוי  מפריד בין שני הבניינים. שביל גרנוליט בכניסה לבניין  לאורך החזית המערבית. 2

1 

2 

53 
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 תיעוד אדריכלי. 4

 1:250מ "קנ, תכנית מצבית 4.1

 מרפסת

לא  , ריצוף בטון מוטבע
בחלק הקידמי  . מקורי

 של הבנין משמש כחניות

גדר רשת בהפרדה בין 
קיים בסיס . המגרשים

 .של גדר בנויה

עצי פיקוס ותיקים  
 קיימים

 מדרגות בטון

חלק  , גדר מקורית
חלק עליון  , תחתון בנוי

מסגרות ברזל עם , קל
 .  רשת נוירט

צמחיה  , גדר חיה
 לא מקורית

 גדר במבוק

 50-קיר תומך כ
מ לכיוון "ס

 המגרש השכן

שער ברזל לא  
 מקורי

 .גדר בנויה

,  גדר מקורית
 .בנויה

 שטח אדמה לגינון

תוואי משוער של 
הגדר הבנויה אשר 

 89נהרסה בשנת 

 .בלוני גז

רצוף אריחי בטון  
 .לא מקורי, 40/40

 ריצוף שביל גישה
 .לא מקורי, קרמיקה

, שטח אדמה מגונן
 .הצמחיה לא מקורית

 .פחי אשפה

 בוגונביליה

 .דק עץ ומדרגות

, שטח אדמה מגונן
 .הצמחיה לא מקורית

, שטח אדמה מגונן
 .הצמחיה לא מקורית

 יציקת בטון וגרנוליט
 3שביל גישה בתחילתו 

 מדרגות

.  בנויה, גדר מקורית
עם עמודים מעליה 

 .נוירטרשת 

 מרבד דשא

 מסלעה וצמחים

 .   שטח אדמה גננית

-קיר תומך כ
מ לכיוון  "ס 50

 המגרש השכן

 שביל אבנים

 תוספת בנייה

 תוספת בנייה

 תוספת בנייה

 תוספת בנייה

 ריצוף שביל גישה
שביל גרנוליט לא  .יציקת בטון לא מקורי

 מקורי
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 קומת קרקעתכנית 

 1דירה 

 2דירה 

 . סגורה, מרפסת מקורית

גרם מדרגות אחורי לא 
 .מופיעים שרידים בשטח

כנראה  , מרפסת אחורית
בהיתר   55נוספה בשנת 

 .616' מס

 .חדר המדרגות

 1דירה 

 2דירה 

 חדר

 חדר

 חדר
 חדר חדר

פרוזדור
 

פרוזדור
 

 מטבח

 אמבט

 אמבט
 חדר מדרגות

 מטבח
 חדר

 חדר חדר
 חדר

 חדר

 רחוב נחמני

 .תוספת בניה לא מקורית

 .מרפסת פתוחה
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 תכניות הקומות והגג 4.2
 קומות ראשונה ושניהתכנית 

 1דירה 

 2דירה 

 . סגורה, מרפסת מקורית

גרם מדרגות אחורי לא 
 .מופיעים שרידים בשטח

כנראה  , מרפסת אחורית
בהיתר   55נוספה בשנת 

 .616' מס

 .חדר המדרגות

 1דירה 

 2דירה 

 חדר

 חדר

 חדר
 חדר חדר

פרוזדור
 

פרוזדור
 

 מטבח

 אמבט

 אמבט

חדר  
 מדרגות

 מטבח
 חדר

 חדר חדר
 חדר

 חדר

 רחוב נחמני

 קומה שניה

 1דירה 

 2דירה 

 חדר

 חדר

 חדר
 חדר חדר

פרוזדור
 

פרוזדור
 

 מטבח

 אמבט

 אמבט

חדר  
 מדרגות

 מטבח
 חדר

 חדר חדר
 חדר

 חדר

 רחוב נחמני

 קומה ראשונה

 .מרפסת פתוחה
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 חזיתות 4.4
 הכובשים' חזית רח-חזית דרומית

:מצב החזית תאור  

מרפסת זיזית פינתית  עם מעקה חצי בנוי חצי  

כל המרפסות קיימות והן סגורות הסגירה לא   -קל

חלק מהמרפסת בקומת הקרקע וקומה  . מקורית

הניקוז כנראה . שלישית נשארו פתוחות

.(1-פר)בפישרים  

.1-דר  

התריסים , עם תריס גלילה -פתח מקורי בחזית -  

 הוחלפו מתריסי עץ לתריסי פלסטיק

.2-דר  

.(7-פר),, למרפסות מעלגגון בטון   - .3-דר   

כנראה שנעשה במבנה   -טיח חלק על בסיס סיד

שיפוץ או טיפול בצביעה בקומת הקרקע  והטיח  

המקורי מכוסה בשכבות של צבעים וחומרים אשר  

  והשניהבקומה הראשונה . אינם תואמים למקור

.(23-פר) ..הטיח הוא מקורי  

 

.4-דר  

.מעקה קל לא מקורי 5-דר   

לא מקורית–סגירת מרפסת  6-דר   

.לא מקורי-ג פתח"סורגים ע 7-דר   

מקורי לא–ג חזית "מזגן ע 8-דר   

.חיווט לא מקורי על גבי החזית 9-דר   
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 חזיתות 4.4
 הכובשים' חזית רח-חזית דרומית

 1-דר

 5-מע

 6-מע

 6-מע

 2,3-מע

 14-מע

 7-מע

 4-דר

 8-מע

 8-מע

 8-מע

 1-דר

 2-דר

 10,9-מע

 5 -דר

 אלמנט מקורי

 אלמנט לא מקורי

 1-דר

 1-דר

 5-דר

 6דר

 6-דר

 6-דר

 1-דר

:מצב החזית תאור  

מרפסת זיזית פינתית  עם מעקה חצי בנוי חצי  

כל המרפסות קיימות והן סגורות הסגירה לא   -קל

חלק מהמרפסת בקומת הקרקע וקומה  . מקורית

הניקוז כנראה . שלישית נשארו פתוחות

.(1-פר)בפישרים  

.1-דר  

התריסים , עם תריס גלילה -פתח מקורי בחזית -  

 הוחלפו מתריסי עץ לתריסי פלסטיק

.2-דר  

.(7-פר),, למרפסות מעלגגון בטון   - .3-דר   

כנראה שנעשה במבנה   -טיח חלק על בסיס סיד

שיפוץ או טיפול בצביעה בקומת הקרקע  והטיח  

המקורי מכוסה בשכבות של צבעים וחומרים אשר  

בקומה הראשונה והשניה  . אינם תואמים למקור

..הטיח הוא מקורי  

.4-דר  

.מעקה קל לא מקורי 5-דר   

לא מקורית–סגירת מרפסת  6-דר   

.לא מקורי-ג פתח"סורגים ע 7-דר   

מקורי לא–ג חזית "מזגן ע 8-דר   

 7-דר 2-דר

 8-דר

 3-דר

 9-דר

 2-דר

 2-דר
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 חזיתות 4.4
 חזית צד-חזית מערבית

:מצב החזית תאור  

עם מעקה בנוי ומעליו מעקה קל , -זיזיתמרפסת -

(.15-פר).מקורי בקווים אופקיים   

.1-מע  

נמצא  מעל למרפסות בשלבי סדיקה   -גגון בטון

     (8-פר). הבטוניםוהתפוררות של 

.2-מע  

התריסים  , עם תריס גלילה -פתח מקורי בחזית -

. הוחלפו מתריסי עץ לתריסי פלסטיק  

.3-מע  

, (14-פר)תריסי כנף מעץ3עם   -פתח מקורי בחזית 4-מע   

(6-פר)נמצא מעל לדלת הכניסה-גגון בטון 5-מע   

לאורך הבניין מסגרות ברזל בלגי  -חלון טרמומטר

.(5-פר)מקורי פרט   

6-מע  

.(22-פר). פרט מקורי -מרזב פח אבץ .7-מע   

(23-פר)מתפורר באזור הגג-טיח חלק על בסיס סיד .8-מע   

לא מקורי -תוספת בניה .9-מע   

לא מקורי -צנרת על גבי החזית  10 -מע  

לא מקורי -סורגים על גבי פתח .11-מע   

.לא מקורי -מזגן על גבי החזית .12-מע   
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 חזיתות 4.4
 חזית צד-חזית מערבית

 9-מע

 1-מע

 אלמנט מקורי

 אלמנט לא מקורי

 2-מע

 3-מע

 4-מע

 7-מע

 5-מע

 8-מע

 10-מע

 11-מע

 12-מע

 6-מע

 7-מע

 6-מע

 5-מע

 11-מע

 3-מע

 3-מע

 3-מע
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 חזיתות 4.4
 חזית אחורית-חזית מזרחית

 קומת קרקע

 20-פר

 7-פר

 3-פר

 18,14,-פר

 2-פר

 21,9,12-פר

 2-פר

 12-פר

 12-פר

 13-פר

-פר

,20,17 

 19-פר

:מצב החזית תאור  

עם מעקה  צידית מרפסת שירות זיזית  -צידיתמרפסת -

כולם סגורות מלבד בקומה ראשונה המרפסת  , בנוי

(2-פר). נמצאת פתוחה ובגודלה המקורי   

.1-מז  

הדלת והתריסים  , החלון  -פתח מקורי במרפסת

.(18,19,-פר)נשארו כשהיו מצבם שבור ומתפורר   

2-מז  

תריס גלילה  , המגוריםממוקם בחדרי  -חלון עץ דו כנפי

.(17-פר)מעץ נשאר במקום במצב שבור  

.3-מז  

(9-פרט)גגון בטון זיזי מעל למרפסות -גגון בטון 4-מז   

.רפפות הגנה מקוריות-רפפות מתכת 5-מז   

.לא מקורי -סורגים .6-מז   

לא מקורית–צנרת  7-מז   

לא מקורי-פתח 8-מז   

לא מקורי-מזגן 9-מז   

לא מקורי–תוספת בניה  10-מז   

לא מקורי-לא מקורי על גבי החזית  חיווט .11-מז   

לא מקורי -גגון אסבסט .12-מז   

לא מקורית- כניסה 13-מז   
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 חזיתות 4.4
 חזית אחורית-חזית מזרחית

 1-מז

 5-מז

 1-מז

 13-מז

 אלמנט מקורי

 אלמנט לא מקורי

 2-מז
 3-מז

 4-מז
 7,11-מז

 13-מז

 9-מז

 10-מז

 10-מז

 8-מז

 6,8,-מז
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 חזיתות 4.4
 חזית אחורית-חזית צפונית

:מצב החזית תאור  

אחורית עם מעקה  זיזית מרפסת  -מרפסת אחורית-

סף טראצו המרפסת נמצאת פתוחה , בנוי מעוגל

(3,13-פר). ובגודלה המקורי   

.1-צפ  

נשאר כשהיה במצב  , החלון  -פתח מקורי במרפסת

 שבור ומתפורר

2-צפ  

,  ממוקם בחדרי המגורים והמטבחים -חלון עץ דו כנפי

 תריס גלילה מעץ נשאר במקום במצב שבור

.3-צפ  

(16-פרט).ממוקם בחדר מגורים-חלון עץ חד כנפי 4-צפ   

.לא מקורי -סורגים .5-צפ   

לא מקורית–צנרת  6-צפ   

לא מקורי-פתח 7-צפ   

לא מקורי-מזגן 8-צפ   

לא מקורי–תוספת בניה  9-צפ   

לא מקורי-לא מקורי על גבי החזית  חיווט .10-צפ   

לא מקורי -גגון אסבסט .11צפ   

לא מקורית- כניסה 12-צפ   
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 חזיתות 4.4
 חזית אחורית-חזית צפונית

 קומת קרקע

 20-פר

 7-פר

 3-פר

 1,-צפ
 2-פר

 2-פר

 12-פר

 12-פר

 13-פר

-פר

,20,17 

 19-פר

:מצב החזית תאור  

אחורית עם  זיזיתמרפסת שירות  -מרפסת אחורית-

המרפסת נמצאת פתוחה   טראצוסף , מעקה בנוי מעוגל

(3,13-פר). ובגודלה המקורי   

.1-צפ  

נשאר כשהיה במצב  , החלון  -פתח מקורי במרפסת

 שבור ומתפורר

2-צפ  

,  ממוקם בחדרי המגורים והמטבחים -חלון עץ דו כנפי

 תריס גלילה מעץ נשאר במקום במצב שבור

.3-צפ  

(16-פרט).ממוקם בחדר מגורים-חלון עץ חד כנפי 4-צפ   

.לא מקורי -סורגים .5-צפ   

לא מקורית–צנרת  6-צפ   

לא מקורי-פתח 7-צפ   

לא מקורי-מזגן 8-צפ   

לא מקורי–תוספת בניה  9-צפ   

לא מקורי-לא מקורי על גבי החזית  חיווט .10-צפ   

לא מקורי -גגון אסבסט .11צפ   

לא מקורית- כניסה 12-צפ   

 2-צפ

 5 -צפ

 4-צפ
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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

 
 

 :א.ג.בתי י-55נחמני 
 .נבנה בטכנולוגיה האופינית למבנים בסגנון הבינלאומי מאותה תקופה55נחמני 

מבטון : גג,קורות, עמודים,פלטות יסודות": ( 39' ראה עמ)חומרי השלד לפי המופיע  במסמכים היו 
 "תקרות מבטון בין פסי ברזל. מלבני מלט: קירות.ברזל 

המרפסות , הפרטים במעטפת המבנה הם פשוטים ונפוצים ברבים מהמבנים של הסגנון הבינלאומי
במעקות המפורזלים מעדן את חזית , זיזיות ומדגישות את המימד האופקי והשימוש בקרניז הבטון

החלונות הם . המבנה כולו חופה בטיח חלק על בסיס סיד. המבנה הראשית ואיזור הכניסה למבנה
דבר חריג במבני התקופה הפשוטים  , כולל האחוריות, חלונות עץ עם תריסי גלילה מעץ  בכל החזיתות

המקום היחידי  . המעיד על מפרט משופר לדירות או על מימד של שיוויוניות בין המשתכנים השונים
מרזבים מפח , ספי החלונות מפח אבץ. בו אנו יכולים למצוא תריסי כנף מעץ הן מרפסות השירות

חלון  . פודסטים טראצו ומעקה בנוי, אבץ וצנרת ברזל יצקת חדר המדרגות פשוט מדרגות טראצו
הריצוף בתוך הדירות הוא מרצפות טראצו  . מאיר את החלל לאורכו( במקור מברזל)הטרמומטר 

 (פרטים ארכיטקטוניים 71-81' ראה עמ.)בעיטורים שונים 20/20
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 מפגעים ומצב פיסי. 6

במקומות רבים במבנה ניתן לראות התפוררות . נמצא בזמן הכנת הסקר במצב פיזי מדורדר 55נחמני 
 .בטונים וטיח ובחזית המזרחית קיימות תשתיות רבות וצנרת הזקוקים לשיפוץ והסדרה

במבנה קיימות בקומת הקרקע . כל המרפסות החזיתיות נסגרו וחלק מהמרפסות האחוריות גם כן
 . תוספות בניה שונות בחשיתות הצד המיזרחית והמערבית

 :טיח

בקומת הקרקע בהיקף המבנה בוצע . הטיח המקורי בכל חזיתות המבנה הוא טיח חלק על בסיס סיד
 .שיפוץ חלקי והטיח המקורי כוסה בשכבה נוספת של טיח לא מקורי כנראה על בסיס צמנט

בחלקים רבים של המבנה ניתן לראות כשלים בטיח הנובעים מהתנפחות ברזל הזיון ורטיבויות 
 .שונות

בנקודת החיבור בין הגג לבין מעקה הגג ניתן לראות בהיקף המבנה התנפחות ברזלים וכשלים בטיח  
 . כמו כן מופיעה התופעה בגגונים ובמסתורי התריסים ובמרפסות

 

 

 טיח

 מרפסות

 

 פתחים

 

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

רטיבות והתקלפות טיח באיזור מעקה 
 חזית מערבית קידמית-הגג

חשיפת הברזלים בקרניז , נשירת טיח  ובטונים
 .    חזית מערבית קידמית, 

הכניסה למבנה בה ניתן לראות את שכבת  
הטיח הנוספת שיושמה על המבנה בקומת  

 הקרקע

התקלפות טיח וחשיפת לבני הסיליקט בחזית  
 .  האחורית הצפונית
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 טיח

 מרפסות

 

 פתחים

 

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

רטיבות והתקלפות טיח באיזור מעקה 
 חזית מערבית קידמית-הגג

חשיפת הברזלים בקרניז , נשירת טיח  ובטונים
 .    חזית מערבית קידמית, 

התקלפות טיח וחשיפת לבני הסיליקט באיזור   .החלק העליון בפינה הצפון מערבית במבנה
 .  מעקה הגג  בחזית המיזרחית

ניתן  , החלק העליון של החזית המערבית
לראות את הכשלים לאורך נקודת החיבור עם  

 .מעקה הגג

התפוררות , כיסוי ארגז תריס בחזית המערבית
 .הבטונים והטיח
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 :מרפסות 

בחזית הצד המערבית  . בחזית המבנה הדרומית הפונה אל הרחוב נסגרו כל המרפסות המקוריות
המהווה את חזית הכניסה הראשית למבנה נסגרה המרפסת בקומת הקרקע אולם שתי המרפסות 

 .  שמעליה נותרו במצבן המקורי

נסגרו גם כן כמעט כל מרפסות השירות מלבד דירה  , חזית השירות של המבנה, בחזית הצד המזרחית
 .אחורית בקומה הראשונה אשר נראית כנטושה ובה לא נעשו שינויים רבים

במרפסות רבות ניתן לראות התפוררות של הבטונים וחשיפה של הרלסים ברצפת המרפסות וחשיפה 
מלבד קומת הקרקע לא נראה שהמרפסות עברו שיפוץ או טיפול  . של לבני הסיליקט במעקה המרפסת

 . כלשהוא

 

 טיח

 מרפסות

 

 פתחים

 

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

 מרפסות קידמיות דרום  מערב

 .מרפסות קדמיות בחזית הדרומית .מעקה מרפסת בחזית  הדרומית קידמית

 מרפסות קידמיות חזית מערבית
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 טיח

 מרפסות

 

 פתחים

 

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

התפוררות בטונים וחשיפת הרלסים במרפסות  
 שירות בחזית המיזרחית

חשיפת הרלסים ותפוררות הבטונים במרפסות  
 .בחזית המערבית

 מרפסות קידמיות חזית מערבית

 .מרפסות שירות בחזית המיזרחית

 מרפסות ראשיות פתוחות בחזית המערבית
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 טיח

 מרפסות

 

 פתחים

 

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

 מרפסות קידמיות דרום  מערב

פתחים בחזית המערבית אשר שמרו על גודלם  
 .הנגרות והתריסים הוחלפו, המקורי

קומה שלישית בחזית המערבית שבה 
 .שונו הפתחים והוחלפה הנגרות

 מרפסות קידמיות חזית מערבית

 :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 . כמעט בכולם 

 .   ביחוד בדירה אחורית בקומה הראשונה אשר נראה שכמעט לא נערכו בה שינויים

בקומת הקרקע  , גוש מרפסות בחזית הצפונית חלק תחתון במרפסות בחזית הצפונית
 .שאר המרפסות פתוחות, תוספת בניה
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 טיח

 מרפסות

 

 פתחים

 

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

 מרפסות קידמיות דרום  מערב

פתחים בחזית הדרומית אשר שמרו על גודלם 
הנגרות והתריסים הוחלפו ובקומת  , המקורי

 .הקרקע נוספו סורגים

גודל הפתחים לא  , פתחים בחזית המיזרחית
שונה ובקומה הראשונה ניתן לראות את תריסי  

 .העץ המקוריים

 מרפסות קידמיות חזית מערבית

בקומת הקרקע  , גוש מרפסות בחזית הצפונית
 .שאר המרפסות פתוחות, תוספת בניה
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 :חדר מדרגות ומבואת הכניסה

דלת הכניסה ותיבות הדואר הוחלפו לדלת  , חדר המדרגות ומבואת הכניסה נשמרו בצורה סבירה
 .אלומניום ומעל הגגון הותקן חיפוי פלסטיק בכדי למנוע בעיות רטיבות

המדרגות והמעקות  . יציקות הטראצו במבואת הכניסה ובפודסטים מקוריות  ונשמרו במצב טוב מאוד 
חלון הטרמומטר הוא החלון המקורי אשר ניתן לשקמו ולהחזירו  , גם הם מקוריים ונשמרו במצב טוב

 .לתיפקודו המקורי

כנראה בכדי לחפות  , בחלק העליון של חדר המדרגות הותקן חיפוי גבס לא מקורי  על התקרה והקירות
מדלתות הכניסה לדירות נותרו רק משקופים מקוריים והדלתות  . על בעיות רטיבות אשר היו במקום

 .כמו כן קיימים בחדר המדרגות ארונות חשמל מעץ מקוריים. עצמן הוחלפו

 

 טיח

 מרפסות

 

 פתחים

 

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

 .מבואת הכניסה

 .מבט  כללי  מהחלק העליון.חדר המדרגות

 דלת הכניסה וגגון הכניסה

קילופי טיח עקב חדירת מים מגג חדר  
 המדרגות
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 טיח

 מרפסות

 

 פתחים

 

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

 .חיפוי הגבס בחלקו העליון של חדר המדרגות

 חלון הטרמומטר המקורי .חדר המדרגות וחלון הטרמומטר
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 :חצר

גדרות הצד והקיר התומך  ,עצי הפיקוס , חצר המבנה סבלה משינויים רבים ומלבד הגדר הקידמית
החצר  , שביל המבואה למבנה מרוצף בגרנוליט. בכניסה למבנה לא נותרו פרטים מקוריים בחצר

שביל הגישה בחזית המיזרחית אשר לא היה קיים  .  20/20ואריחי טראצו  40/40הצידית בריצוף בטון 
שביל אבנים ובחצר  ,דק עץ , בחצר האחורית הותקנו מדרגות גישה מעץ. במקור עשוי גם הוא מגרנוליט
  .  נשתל דשא כולם לא מקוריים

 טיח

 מרפסות

 

 פתחים

 

 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

חזית  , שביל הגישה לכניסת המבנה
 .ריצוף בטון גרנוליט, מערבית

 .שביל אריחי טראצו בחצר הצד המיזרחית

 .מדרגות גרנוליט בכניסה לחצר הצד המיזרחית
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 חדר המדרגות ולובי כניסה

 

 חצר

 

 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

 חזית צפונית, חצר אחורית

 :תשתיות וצנרת חיצונית

המשמשת כחזית שירות ובה  המיזרחית החזית הסובלת העיקרית מנושא התשתיות היא החזית 
המערבית  החזית הראשית כמעט ונקיה ממפגעי מערכות ובחזית הצד . מתרכזים רוב המפגעים
 .  ומזגנים חיצוניים קיימים חיווטים שונים 
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 .תשתיות וצנרת חיצונית

 

 חזית מערבית

 חזית צפונית
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 ערכי המבנה

הממוקם בחלקו האמצעי של (ללא קומת עמודים)קומות על הקרקע  3הוא מבנה מגורים בן  55נחמני 
המבנה הוא חלק ממתחם שלם הנקרא  .הקטע המיזרחי של רחוב נחמני בין רחוב גולדנברג לדרך בגין

בנינים בקטע  7י התאגדות פרטית  אשר בנתה מקבץ של "ע 1934אשר נבנה בשנת " א.ג.בתי י" 
מבחינת חשיבות היסטורית חברתית מתחם זה הוא בין הדוגמאות הבודדות לצורת . הרחוב הזה

 ".מעונות עובדים"אשר רוב ההיתאגדויות היו במסגרת , התארגנות זו בתקופה ההיא

 (.  18' ראה גם עמ)י המהנדס שלמה פונרוב "המבנה תוכנן ע

המבנה מתוכנן בפשטות לפי כללי האדריכלות הבינלאומית ומורכב מנפח מלבני מאורך אשר אליו  
.  מצטרפות מרפסות הצד בחזית הדרומית והמערבית ומקנות לו את הקווים הזורמים והאופקיים

.  ולא ישירות מהרחובהיא בחזית הצד המערבית הארוכה למבנה כמו בכל המבנים בפרויקט הכניסה 
 .  הארוכה ומחלק אותה לשני חלקיםהטרמומטר הורטיקלי שובר את החזית חלון 

חדרים ואחת  6תוכנית המבנה מחולקת לשתי דירות גדולות יחסית לתקופה האחת חזיתית בעלת 
 .חדרים 4עורפית בעלת 

המעקה הוא מעקה . נעשה שימוש במדרגות טראצו בעלות גוון אפור, חדר המדרגות פשוט ובסיסי
 .חלון התרמומטר מאיר היטב את חדר המדרגות . בנוי עם סיומת מאחז יד מצינור ברזל

מלבד החלונות הפונים אל מרפסת השירות  , בכל חזיתות המבנה  יש שימוש בתריסי גלילה מעץ
בין  " השוות "דבר זה הוא חריג לנהוג באותה תקופה ויכול להיות שנובע מהרצון ל. בחזית המיזרחית

 .   הדירות הקידמיות והאחוריות לרוכשים השונים

למבנה ראוי לשימור אשר חשיבותו ניכרת הן   55כל המאפיינים המוזכרים מעלה הופכים את נחמני 
בתור פרט העומד בפני עצמו ובעיקר בתור אלמנט המהווה חלק ממתחם בעל מאפיינים יחודיים  

 .  בהמרקם ההיסטורי המקומי

 מצבו הפיזי

בבנין סדקים רבים וברזלים חשופים במקומות שונים ויש צורך  . הבנין נמצא כיום במצב מדורדר
 .  חידוש הטיח במבנה וחוות דעת מהנדס לנושא השלד במבנה,בשיקום בטונים  

רוב החלונות . בקומת הקרקע בוצעו תוספות בניה בדירות שונות וכל המרפסות בחזית המבנה נסגרו
 .במבנה למרות שלא שונה גודלם הוחלפו בחלונות אלומניום ותריסי פלסטיק

חזית השירות  בוצעו חיבורים רבים של צנרות ומערכות באופן מאולתר ולא  , בחזית המיזרחית
כל הפרטים המקוריים של המבנה נשמרו וקיימים  .  מוסדר וחיבורים אלו מהווים מפגע בבנין

 .  במקומות שונים והם ניתנים לשיקום או שיחזור במקרה הצורך
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 מסקנות והמלצות ראשוניות

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

בחזית  , פתיחת המרפסות החזיתיות, פירוק תוספות הבניה שאינן מקוריות ופוגעות בערכי המבנה
 הדרומית והמערבית

שיקום נגרות עץ  , שיקום מסגרות, גגונים, סידטיח חלק על בסיס : שיקום כל פרטי המבנה כגון
 .וכדומה

שיקום פרטי .  להטמין ולהסיר את כל המפגעים על חזיתות המבנה כגון צנרות חיווטים ומזגנים
שיקום החצר  . המבנה וחומרי הגמר תוך שמירה מקסימלית על הפרטים המקוריים הקיימים

 . שיקום הגדר החזיתית לרחוב והגינה  בחזית הרחוב לפי המקור, והצמחיה האופיינית לתקופה
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 נושאים פתוחים  . 8
 להרחבה בתיק תיעוד מלא  

 .הפנימיים של הבניןסקר לחללי הדירות 1.

 . פרטי הנגרות והמסגרות של המבנהסקר לצבעים המקוריים של 2.

 .האם היתה דלת כניסה ומאיזה חומר3.

 ,  מה היה פיתוח השטח בכניסה לחצר המבנה4.

 .  וחזיתות על בסיס מדידה המתארות את המצב הקייםתוכניות 5.

 .  תכניות וחזיתות מצב מקורי משוחזר על פי מדידה6.

 סקר הנדסי והגדרת המערכת הקונסטרוקטיבית7.

 .פרטים מקוריים על פי שרטוט ומדידה8.

  

 מעיון בחומר הנמצא בתיק המבנה החומרים ההיסטורים והמבנה הקיים בשטח

 .ניתן לפרט ולתאר את המבנה המקורי בצורה ברורה

 השאלות שנמצאות פתוחות הן הרחבה של הנושאים המופיעים בסקר
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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 •

 2011, א"ת, 63תיק תיעוד נחמני , קרן מטרני' אדר •

 2007, רמת גן ', עלית'תיק תיעוד בית החרושת , אור אדריכלים-אמנון בר •

 אוסף תצלומים פרטי, שולה וידריך •

 2012, ראיון טלפוני', ד אורי מאירוביץ"עו •
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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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