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הקדמה 1.1

6

אבידע  -כך נשמע קולו הנרגש של שדרן הרדיו מרדכי זלוטניק! כאן קול ישראל! כאן קול ישראל

.              1948למאי  14, ח"באייר תש' ביום שישי ה בתחילת השידור של הכרזת המדינה 

אביב בכדי לשפוך אור לגלות  -סקר תעוד זה הוכן עבור צוות מזרח באגף התכנון של עיריית תל

חייים בקרבת מפגש -ולרכז אינפורמציה ראשונית על מבנה הצריף הניצב בראש גבעה בתל

מבנה פשוט זה טומן בחובו את סיפורו של ראשית השידור  .הרחובות משה דיין ויצחק שדה

ואת סיפורו של השידור  "  קול ישראל"לימים , הממלכתי העצמאי במדינת ישראל בעת הקמתה

בשל כך מכונה מבנה זה  . שידור הכרזת העצמאות: ההיסטורי הראשון של מדינת ישראל הוא

".בית השידור הראשון"

בימיו האחרונים של המנדט הבריטי מבינים קברניטי המדינה שבדרך את חשיבותו   1948בשנת 

הרבה של שידור רדיו עצמאי ואוטונומי של המדינה אשר תקום ומבינים שתחנת השידור  

ומחליטים , הבריטית אשר היתה ברמאלה לא תוכל לשמש את היהודים לאחר הקמת המדינה

.                                                                                  על הקמת תחנת רדיו עצמאית

בלב מטע  , אביב-לצורך כך מגוייס צוות מהנדסים ונבחר אתר לתחנה איזור מבודד בקירבת תל

(.יצחק שדה והורודצקי,בקרבת מפגש הרחובות משה דיין )חיים של ימינו -הוא איזור תל, בננות

צוות המהנדסים בדרך לא דרך תחת אפו של השלטון הבריטי משגים חלק אחר חלק ובסופו של  

מגהוואט משדר בעל יכולת שידור לכל רחבי   2.5דבר מצליחים להרכיב משדר רדיו בעוצמה של 

.הארץ ואף למדינות שכנות

הפעלתו הראשונה של משדר זה תוכננה ליום הכרזת העצמאות של מדינת ישראל אשר  

.ובזכותו יכל כל הישוב בארץ לשמוע את ההכרזה, התקימה בבית דיזינגוף ברחוב רוטשילד

חודשים ספורים לאחר מכן הועברו המשדרים לבונקר מוגן מפצצות אשר הוקם בסמיכות לצריף 

.הוא המבנה אשר אותו אנו רואים כיום במקום, מתחת למבנה חדש אשר נועד לשימוש התחנה

המשדרים המקוריים קיימים במרתף  , ניתן לראות כי המבנה והציוד שנשמר בו הם במצב מעולה

.הבונקר ובאולם הגדול קיימים הרבה פריטים מקוריים

אני מלא תקווה כי סקר זה יוביל לתעוד מלא של מבנה זה וישמש ככלי להפיכתו של המקום 

למבנה ציבור אשר משמש את הציבור הרחב ומספר את סיפורו של שידור הרדיו הראשון  

.ותולדות שידור הרדיו בישראל

דורון מינין



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

153776633804:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

צילום המבנה 1.2

חצר האנטנות-בית השידור הראשון

7

חזית מזרחית -בית השידור הראשון
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מפה עדכנית 1.3

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

114דרך משה דיין , בית השידור הראשון

.הורודצקי' רח, הגבורה' רח, יצחק שדה: רחובות גובלים

8

הגבעה



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

153776633804:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

תצלום אוויר עדכני 1.4

30.3.2007 תצלום אוויר מתאריך 

9
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מגרש חניה

בית השידור  

הראשון

ל"בסיס צה
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תצלום אוויר עדכני 1.4

2010 תצלום אוויר מתאריך 

10

מגרש חניה

בית השידור הראשון

ל"בסיס צה
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מפת סביבה 1.5

1:1250מ "קנ, מפת סביבה

11

בית השידור הראשון
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(שם לא רשמי" )בית השידור הראשון: "שם המבנה114משה דיין : כתובת 

מדרום רחוב הורודצקי,רחוב הגבורה-דרך משה דיין מצפון -ממערב, דרך השלום -ממזרח:גבולות

:תיק בניין815 / 6150:גוש חלקה

2664:ע"תב:סטטוס

לא:מבנה מסוכןבניין:סיווג

לא ידוע:אדריכל1948:שנת בניה

טיח חלק:טיחתחנת שידור:שימוש מקורי

ר"מ 10492:שטח מגרש

כרטיס מבנה 1.6

12
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 :1999משנת  2664תוכנית 

.  בנייני ציבור :ייעוד •

,  מינהל וחרום עירוני וציבורי, תרבות וספורט, קהילה בריאות ורווחה, דת, שרותי חינוך :שימושים •

.שרותים נלווים

באישור ועדה   180%| משטח המגרש  135%עד (: עיקרי)שטחי בנייה  :שטחים מותרים לבנייה •

.  מקומית

. באישור ועדה מקומית 30%| מהשטח העיקרי  25%עד (: שרות)בנייה שטחי  

.    משטח המגרש 400%לא יעלה על |  4עד : מרתףקומות  

. באישור הועדה בכפוף לתנאי התוכנית 4|  3: קומותמספר  

לפקודת  19פ סעיף "המגרש הופקע על ידי העירייה ע(:  כפי שנמסר על ידי אגף הנכסים)מצב נכסי  •

.  הקרקעות

מצב סטטוטורי 1.7
תכנית בתוקף

13
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מצב סטטוטורי 1.7

14
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רקע היסטורי ותרבותי 2.1
תיעוד היסטורי. 2

15

בישוב היהודי כבר צופים את סיום , 1947חיים מתחיל בשלהי -סיפורה של תחנת השידור בתל

בזמן המנדט הבריטי שידורי הרדיו בישראל התקימו  . המנדט הבריטי והקמת המדינה היהודית

מתחנת השידור הבריטית אשר היתה ממוקמת בראמללה וחילקה את זמן השידור בין  

כאשר החל להידרדר המצב הבטחוני בין הערבים ליהודים לא התאפשרה  . הערבים ליהודים

.                                             הגעתם של העובדים היהודיים לתחנת השידור באופן סדיר

הניתוק באותם הזמנים מרמאללה בעקבות  , כהן( מרסל)על פי סרטו התיעודי של מרדכי 

זאת פגע בריבונותה של  , הקרבות הדאיג את קברניטי היישוב והביא להפסקת השידור העברי 

מזכיר וועדת המצב  )פנה זאב שרף  1947, בחודש דצמבר. המדינה שבדרך וביכולת שליטתה

להנהלה היהודית של שירות השידור הפלשתיני לגביי הקמת משדר שיספיק  ( של הסוכנות

המשדר ישרת את התחנה העיברית הראשונה שתשדר בארץ שתוקם . לשדר לכל הארץ

,  כאמור תאריך הכרזת המדינה לימים 14.05.1948התאריך ".  קול ישראל"ותיקרא תחנת 

.                                                                                                            היה היעד להתחלת השידור בתחנה החדשה

מנהל האולפנים בירושלים זימן לפגישה סודית באותם הימים את חבר ההגנה ובעל תואר  

מחלוצי וממקימי הרדיו בישראל והוא המליץ על שלושה מהנדסי תואר  ' דויד איצקוביץ -מהנדס

הצוות מיד נכנס  . במדינה שבדרך, בראשות הילל לנגהולץ להקמת תחנת הרדיו הראשונה

החל הצוות בפעולתו להקמת   20.01.1948בתאריך .  לפעולה ומצטרף לחיל המדע של ההגנה

התכנון  . קילו וולט 2.5התחנה ובין היתר בתכנון החשמלי והמכני של המשדר שעוצמתו תהייה 

בתכנית החלוקה של העיר לא הייתה  , המקורי היה לבנות ולהקים את התחנה בירושלים

,  אך לא זה היה המצב באתם הימים, אמורה להיות בעיה באזור של תכנון הקמת התחנה

איצקוביץ ושלמה גרזובסקי יורדים בתחילת  .  הוועדה החליטה להעביר את התחנה לתל אביב

.  חודש פברואר לתור אחר האתר המתאים ביותר לתחנה

שוכנת  . מכאן שם הצופן של התחנה, חיים–גבעה מוקפת פרדסים בשם תל  -מיקום התחנה

.  על הגבעה שוכנים כמה מבנים נטושים ומטע בננות, בין גבעתיים לכפר הערבי סלמה

. הסוכנות מקימה צריף בגבעה  ומספקת כסף וכלים להקמת בית מלאכה במקום

לתל אביב  , מחלוצי ומקימי הרדיו בישראל' יצאו יעקב הינדן ודויד איצקוביץ 02.03.1948ב 

באחת מהשיירות האחרונות שמצליחה לצאת  , בעקבות הוראה שקבלו לרדת לגבעת תל חיים

י  "השניים מביאים עימם שלושה משדרי קשר שנגנבו ע(. ירושלים)ללא פגע מהעיר הנצורה 

הצוות נתבקש  . ששימשו לימים לתחנת מימסר בין תל אביב לירושלים, ההגנה מיידי האנגלים

את  . לסיים את הקמת התחנה והמשדרים תוך חודשיים בכוח עבודה דל ובאמצעים דלים מאוד

כל ההזמנת מתבצעות בשמות  . עבודת המסגרות והנגרות הם מזמינים מבית מלאכה מקומי

חברת החשמל מספקת חשמל לתחנה בשם בדויי  . בדויים על מנת להטעות את השלטונות

מתקרבת וצוות התחנה עובד   14.05.1948ה , שעת האפס". בית חרושת לאיטריות" -כביכול ל

.  הם מבצעים קשר עם ירושלים הנצורה" קול ישראל"בנוסף למשדר , במרץ רב
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היסטוריתיעוד . 2
רקע היסטורי ותרבותי 2.1

16

הגיע יום שישי הגדול השידור הראשון צריך להתחיל בקריאת מגילת והכרזת העצמאות  

מספר דקות לפני השידור כאשר הדרמה  . מגה הרץ 6.82י בתל אביב בתדר "ממוזיאון א

. פוסק לרגע השידור ומתגלה כי אחת משפורפרות יישור הזרם נשרפה, בעיצומה

בתושיה של הרגע האחרון מחליטים לתלוש את השפורפרת ממקומה וכך מתחדש  

                                   . השידור תוך השמעת רחשוש רקע המוכר לנו עד היום הזה

בכוח אדם מצומצם ואמצעים מאוד דלים מצליחים לבנות  –בתוך פחות מחודשיים וכך 

". קול ישראל"בתדר –משדר ברמה מסחרית וממנו משדרים את הכרזת מדינת ישראל 

מהנדס תחנת  -לאחר הקמת המדינה המשיכה התחנה לתפקד ולשדר  לוינשטיין ולטר

מוביל את התחנה  . 90-השידור ובית המלאכה תל חיים כמעט מבראשיתה ועד שנות ה

, התחנה של גוש תל מונד" הילל"לאחר סגירתה של . ובית המלאכה דורות קדימה

רגע   2004ביוני . הייתה רק שאלה של זמן מתי יגיע תורה של תל חיים לנעול את שעריה

מנהל נתחנה  -לפני הורדת השאלטר תיעד מרדכי כהן לפי בקשתו של חיים פורמישל

.את עברה המפואר של התחנה בסרט תעודי אשר מספר את תולדות התחנה, האחרון
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תצלומי אוויר היסטוריים 2.2

לראות כי האזור המדובר עדיין לא מבונה בשנה זוניתן     28/11/1946:   תאריך

17

שכונת  
מונטיפיורי

גבעתיים
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תצלומי אוויר היסטוריים 2.3

18

.ניתן להבחין במבנה התחנה, תצלום אוויר 1949:  תאריך

שכונת ביצרוןשכונת רמת ישראל

בית הרדיו 

הראשון

"חיים-תל"

יצחק שדה.ד

יצחק שדה.ד
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אירועים ותאריכים מרכזיים בהתפתחות המבנה

מסמכים היסטוריים 2.4
תולדות המבנה

אירועתאריך

התקבלה ההחלטה להקמת התחנה העברית הראשונה שתשדר בארץ  12.1947

"קול ישראל"שתוקם ותיקרא תחנת 

קילו   2.5עוצמתו תהייה –הצוות התחיל בתכנון החשמלי והמכני של המשדר 20.01.1948

.וולט

איצקוביץ ושלמה גרזובסקי יורדים מירושלים לתור אחר האתר המתאים  02.1948

.האתר הנבחר כאמור גבעת תל חיים, לתחנה

בית מלאכה לשם בניין תחנת שידור  , נוסד הצריף אשר הוקם בתל חיים03.03.1948

" קול ישראל"לשעת חירום ולשירותי 

.לשידור הבכורה להכרזת תקומת מדינת ישראל, הופעל לראשונה המשדר14.05.1948

הכנת בניין עבור תחנת השדור ובית המלאכה ומרתף לשם בטחון המשדרים 06.1948

.מפני הפצצות מהאוויר

.16.12.48לבין  16.10.48האגף החדש של הבניין הוקם בתקופה שבין 16.10.1948

הפתיחה החגיגית של הכנסת הראשונה  "נחנך שדור החוליות בהעברת 14.02.1949

".בישראל
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מסמכים היסטוריים 2.4

מסמך  

'מס

הערותתוכן המסמךתאריך

בנובמבר   119

1947

חלוקה בינלאומית של גלי רדיו בנוסף לירושלים גלי רדיו  

בחיפה ותא

לדצמבר   226

1947  

כינוס הוועדה הבינלאומית לחלוקת גלי רדיו במקסיקו סיטי

צבי  ' העברת הטיפול וענייני השידור ברדיו תל אביב ליידי מר321.03.48
לוריא

בינואר   418

1948

חוזה שכר -הינדן-איצקוביץ-לנגהולץ -זימון וגיוס הצוות

בינואר   518

1948

חוזה שכר -הינדן-איצקוביץ-לנגהולץ -זימון וגיוס הצוות

בינואר   618

1948

חוזה שכר -הינדן-איצקוביץ-לנגהולץ -זימון וגיוס הצוות

בינואר   718

1948

חוזה שכר -הינדן-איצקוביץ-לנגהולץ -זימון וגיוס הצוות

בינואר   808

1948

חוזה שכר -הינדן-איצקוביץ-לנגהולץ -זימון וגיוס הצוות

בינואר   908

1948

חוזה שכר -הינדן-איצקוביץ-לנגהולץ -זימון וגיוס הצוות

תקציב לסידור תחנת כוח10

ירושלים/החלטה להעביר את משדרי הרדיו מרמאללה לתא11

ירושלים/החלטה להעביר את משדרי הרדיו מרמאללה לתא12

. מאת צבי לוריא, תכנית שידורים לשעת חירום1329.01.48

לבין השידור  " קול ירושלים"חלוקה של מנגון השידור בין רדיו 1425.03.48
א"מת

מבוא ליומן הראשון של תחנת תל חיים על התפתחות שרותי  1507.03.1949
(6-8' עמ' נספח א)הרדיו 

יום העצמאות  16

אפריל  , ג"תשכ

1963

(. 138) 8' גיליון מס, ל"במחנה נח: כתבה מתוך

'  יום ו17

01.09.1967  

10ימים ולילות עמוד  -עיתון מעריב מוסף : כתבה מתוך

..."כמה דקות של מתח: "כתבה18

"מידע בזק", 93' גליון מס: כתבה מתוך,  1992מאי 19

20
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מסמכים היסטוריים 2.4
  01' מסמך מס

'47בנובמבר  19: תאריך

א"חלוקה בינלאומית של גלי רדיו בנוסף לירושלים גלי רדיו בחיפה ות

.גנזך המדינה:מקור
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  02' מסמך מס

 1947לדצמבר  26: תאריך

כינוס הוועדה הבינלאומית לחלוקת גלי רדיו במקסיקו סיטי

.גנזך המדינה:מקור
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מסמכים היסטוריים 2.4
  03' מסמך מס

21.03.48: תאריך

צבי לוריא' העברת הטיפול וענייני השידור ברדיו תל אביב ליידי מר

.גנזך המדינה:מקור
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מסמכים היסטוריים 2.4
  03' מסמך מס

21.03.48: תאריך

צבי לוריא' העברת הטיפול וענייני השידור ברדיו תל אביב ליידי מר

.גנזך המדינה:מקור
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  05/  04' מסמך מס

'48בינואר  18: תאריך

-זימון וגיוס הצוות

חוזה שכר -הינדן-איצקוביץ-לנגהולץ

.גנזך המדינה:מקור
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07/  06' מסמך מס

'48בינואר  18: תאריך

 -זימון וגיוס הצוות

חוזה שכר -הינדן-איצקוביץ-לנגהולץ

.גנזך המדינה:מקור
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  09/  08' מסמך מס

'48בינואר  08: תאריך

-זימון וגיוס הצוות

חוזה שכר -הינדן-איצקוביץ-לנגהולץ

.גנזך המדינה:מקור



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380428:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

מסמכים היסטוריים 2.4

  10' מסמך מס

אין תאריך: תאריך

תקציב לסידור תחנת כוח

.גנזך המדינה:מקור
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מסמכים היסטוריים 2.4
12/  11'מסמסמך 

אין תאריך: תאריך

.ירושלים/החלטה להעביר את משדרי הרדיו מרמאללה לתא

.גנזך המדינה:מקור
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מסמכים היסטוריים 2.4

30

  13' מסמך מס

29.01.48: תאריך

.  מאת צבי לוריא, תכנית שידורים לשעת חירום

.גנזך המדינה:מקור
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מסמכים היסטוריים 2.4
  14' מסמך מס

25.03.48: תאריך

.א"לבין השידור מת" קול ירושלים"חלוקה של מנגון השידור בין רדיו 

.גנזך המדינה:מקור
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מסמכים היסטוריים 2.4
 15' מסמך מס

07.03.1949: תאריך

(6' עמ' נספח א)מבוא ליומן הראשון של תחנת תל חיים על התפתחות שרותי הרדיו 

.ארכיון רשות השידור:מקור
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מסמכים היסטוריים 2.4
 

07.03.1949: תאריך

(7' המשך עמ–' נספח א)מבוא ליומן הראשון של תחנת תל חיים על התפתחות שרותי הרדיו 

.ארכיון רשות השידור:מקור
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מסמכים היסטוריים 2.4

07.03.1949: תאריך

(8' המשך עמ–' נספח א)מבוא ליומן הראשון של תחנת תל חיים על התפתחות שרותי הרדיו 

.ארכיון רשות השידור:מקור
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מסמכים היסטוריים 2.4

35

16' מסמסמך 

, 1963אפריל , ג"יום העצמאות תשכ: תאריך

(.  138) 8' גיליון מס, ל"במחנה נח: כתבה מתוך

1

2

3

4
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1

, 1963אפריל , ג"יום העצמאות תשכ: תאריך

1חלק (/ 138) 8' גיליון מס, ל"במחנה נח: כתבה מתוך
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2

, 1963אפריל , ג"יום העצמאות תשכ: תאריך

2חלק (/ 138) 8' גיליון מס, ל"במחנה נח: כתבה מתוך
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3

, 1963אפריל , ג"יום העצמאות תשכ: תאריך

3חלק (/ 138) 8' גיליון מס, ל"במחנה נח: כתבה מתוך
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אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380439:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

4

, 1963אפריל , ג"יום העצמאות תשכ: תאריך

4חלק (/ 138) 8' גיליון מס, ל"במחנה נח: כתבה מתוך



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380440:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

1234

17' מסמך מס

 01.09.1967' יום ו: תאריך

10ימים ולילות עמוד  -עיתון מעריב מוסף : כתבה מתוך



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380441:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

1

 01.09.1967' יום ו: תאריך

1חלק /   10ימים ולילות עמוד  -עיתון מעריב מוסף : כתבה מתוך



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380442:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

2

 01.09.1967' יום ו: תאריך

2חלק /   10ימים ולילות עמוד  -עיתון מעריב מוסף : כתבה מתוך



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380443:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

3

 01.09.1967' יום ו: תאריך

3חלק /   10ימים ולילות עמוד  -עיתון מעריב מוסף : כתבה מתוך



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380444:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

3

 01.09.1967' יום ו: תאריך

3חלק /   10ימים ולילות עמוד  -עיתון מעריב מוסף : כתבה מתוך



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380445:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

4

 01.09.1967' יום ו: תאריך

4חלק /   10ימים ולילות עמוד  -עיתון מעריב מוסף : כתבה מתוך



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380446:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

1

2

  18' מסמסמך 

תאריך ומקור לא ידוע

   

                                              

                        



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380447:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

1



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380448:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

2



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380449:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

19' מסמסמך 

,  1992מאי : תאריך

"מידע בזק", 93' גליון מס: כתבה מתוך

12



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380450:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

, 1963אפריל , ג"יום העצמאות תשכ: תאריך

   4חלק (/ 138) 8' גיליון מס, ל"במחנה נח: כתבה מתוך

   "

                                              

                            "

1



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380451:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

, 1963אפריל , ג"יום העצמאות תשכ: תאריך

   4חלק (/ 138) 8' גיליון מס, ל"במחנה נח: כתבה מתוך

   

                                              

                        

2



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380452:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

ב קייםמצ –תיעוד צילומי . 3
הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

1

בית השידור הראשון

דרך משה דיין

/  הורודצקי  -צומת
דרך משה דיין

2

3

בית השידור הראשון. 1

הורודצקי' רח. 2

יצחק שדה. 3

הורודצקי' רח

בית השידור הראשון



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380453:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

1

מבט מדרך משה דיין אל  . 1
כביש הגישה לבית השידור

מבט מדרך משה דיין. 2

3

מבט מדרך משה דיין לכיוון . 3
מזרח

2



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

153776633804:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

ב קייםמצ –תיעוד צילומי . 3

54

1הסביבה הקרובה ומיקום המבנה 3.1

מבט מדרך משה דיין אל דרך הגישה לבית השידור. 1

מבט רל בית השידור  . 2
הראשון לכיוון מערב

2



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380455:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

מבט לחזית המזרחית. 1

מבט לחזית המזרחית. 3

חזיתות המבנה 3.2
חזית מזרחית

מבט לחזית המזרחית. 1



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380456:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

מבט לחזית המערבית מכיוון דרום. 1

1

חזיתות המבנה 3.2
חזית מערבית



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380457:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

מבט כללי חזית צפונית. 1

1

חזיתות המבנה 3.2
חזית צפונית



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380458:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

מבט לחזית הדרומית. 1

1

חזיתות המבנה 3.2
חזית דרומית



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380459:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

חללים פנימיים 3.3
פנים אולם גדול

1

2

מבפנים לכיוון המשדרים   מבט. 2מבפנים לכיוון הכניסה למבנה   מבט. 1

משדרים

סדנא



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380460:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

חללים פנימיים 3.3
פנים אולם גדול

1

2

לאחר מכן ניתן לראות סגירה עם   -חלונות קיפ. 1
לוח פלדה  

בכניסה למבנה מבט לארונות .2
חשמל ששימשו את 
המשדרים בתקופה  

 50 -מאוחרת יותר שנות ה 

משדרים

סדנא



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380461:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

חללים פנימיים 3.3
פנים אולם גדול

2

1

מאוורר קירור באיזור המשדרים הגדולים. 2

מבט לכיוון האיזור הנמוך באולם . 1
.הגדול

משדרים

סדנא



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380462:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

חללים פנימיים 3.3
פנים אולם גדול

2

1

מבט לכיוון הכניסה לאולם הראשי. 2

מבט לכיוון ארונות המשדרים  . 1
.הגדולים באולם הראשי

משדרים

סדנא



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380463:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

חללים פנימיים 3.3
פנים אולם גדול

2

1

חלונות עץ–חלונות עליונים . 1

ארונות החשמל בכניסה לאולם  . 2
הגדול

ארונות החשמל בכניסה לאולם  . 1
הגדול

משדרים

סדנא



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380464:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

חללים פנימיים 3.3
הכניסה המקורית אל הבונקר

2

1

מבט אל הכניסה המקורית לבונקר שנחסמה. 1

מבט מתוך הבונקר לפתח הירידה . 2
המקורי

ניתן לראות את מכסה  , סגירת פתח הירידה המקורי
העץ

מיקוםהכניסה המקורית למבנה  -
פ עדותו של  "ע( מסומן באדום) -הבונקר

גדעון לנגהולץ אשר ביקר במקום בתור ילד  
עם אביו

משדרים

סדנא



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380465:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

חללים פנימיים 3.3
מבנה הבונקר

2

1

ההשערה שכניסה זו הייתה בעבר לירידת ציוד ( כיום)מבט מכיוון הכניסה לירידה לבונקר . 1
המשדרים

מבט אל הירידה  לבונקר בסולם. 2



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380466:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

חללים פנימיים 3.3
מבנה הבונקר

2

1

שפורפרות מקוריות ליישור זרם החשמל  . 1

לפני כן היו   -המשדרים המקוריים. 2
,  כאמור משם שודרה ההכרזה, בצריף

הועברו לבונקר לאחר בניית המבנה  



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380467:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

חללים פנימיים 3.3
מבנה הבונקר

"תל חיים 2500משדר קול ישראל עצמה "

תכנון המשדרים -שרטוט מקורי של המשדר. 1



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380468:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

חללים פנימיים 3.3
מבנה הבונקר

קורות ועמודים מפלדה  

תומכים את התקרה מבטון



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380469:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

חללים פנימיים 3.3
המבנה הראשי  

1

קורת הפלדה המופיעה בצילום  . קירוי עליון לוחות אסבסט, אגדי עץ -גג המבנה המקורי1.
.שייכת למתקן הורדת הציוד לבונקר

 

משדרים

סדנא



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380470:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

חללים פנימיים 3.3
המבנה הראשי  

1

2

תעלה בריצוף להעברת הכבלים. 1

'למבנה ב' מדרגת בטון פריקסט במעבר בין החלל הראשי א. 2

משדרים

סדנא

משדרים

משרד

אוכל.ח

מטבחון



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380471:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

חללים פנימיים 3.3
'שלב ב

.כיום הועברו לתחנת יבנה ומשדרים משם. משדרי גבוי, משדרים נוספים -חלל אמצעי

משדרים



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380472:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

חללים פנימיים 3.3
'שלב ב  

.כיום הועברו לתחנת יבנה ומשדרים משם. משדרי גבוי, משדרים נוספים -חלל אמצעי

משדרים



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

15377663380473:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

חללים פנימיים 3.3
'שלב ב  

.ישיבות.ח, שרותים, מטבחון, אוכל. ח -חללים מנהלתיים

משרד

אוכל.ח

מטבחון
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פרטים ארכיטקטוניים 3.4

74

: רשימת פרטים כוללת

. בשלב מאוחר יותר נוסף סורג אלומיניום חיצוני, נגרות עץ מקורי, חלון קיפ–חלונות עליונים   1 -פר 

. שמשמו להוצאת האנטנות, פתח עליון צר נגרות עץ מקורי  -פתחי יציאת כבלים לאנטנות  2 -פר 

.י חפוי פח"נאטם בשלב מאוחר יותר ע, פתח מקורי -חלון 3 -פר 

(.חלון שרותים)מסגרת עץ מקורי  -חלון 4 -פר 

י חפוי  "נאטם בשלב מאוחר יותר ע, ניתן לראות מבפנים שהפתח המקורי היה חלון קיפ -פתח

פח

5 -פר 

.יש לבדוק בתעוד מלא, נגרות עץ, ככל הנראה דלת דו כנפית-פתח חזית צפונית 6 -פר 

בשלב מאוחר יותר נאטם הפתח בחיפוי פח ונוספה דלת  , דלת דו כנפית-דלת כניסה ראשית

.חד כנפית בפתח בצד שמאל

7 -פר 

.נאטמה בשלב מאוחר יותר בחיפוי פח, דלת חד כנפית -(חצר האנטנות)דלת  8 -פר 

.כנראה  מקורי -קרוי אסבסט, מקורי -אגדי עץ -גג המבנה 9 -פר 

.מעל הפתח בחצר האנטנות, גגון מקורי -גגון בטון 10 -פר 

.תעלה לאורך ריצוף המבנה להעברת הכבלים -תעלה בריצוף 11 -פר 



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

153776633804:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

פרטים ארכיטקטוניים 3.4

75

5 -פר

   2 -פר

11 -פר

6-פר

4-פר

3-פר

3-פר

1 -פר1 -פר

10 -פר

8 -פר

7 -פר

1 -פר

  9 -פר
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פרטים ארכיטקטוניים 3.4
נגרות עץ -חלונות עליונים

חלון קיפ -חלונות עליונים -1פרט 

בשלב מאוחר יותר , נגרות עץ מקורי

.נוסף סורג חצוני מאלומיניום
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פרטים ארכיטקטוניים 3.4
הוצאת האנטנות -חלונות עליונים

 -2פרט 

פתחים צרים  -פתח עליון

פרטי יציאת האנטנות

מבט פנים

מבט חוץ
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פרטים ארכיטקטוניים 3.4
פתח מקורי -חלון

.י חפוי פח"נאטם בשלב מאוחר יותר ע, פתח מקורי -חלון -3פרט 
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פרטים ארכיטקטוניים 3.4
פתח מקורי -חלון

,  פתח מקורי -חלון -4פרט 

נאטם בשלב מאוחר יותר 

.י חפוי פח"ע
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פרטים ארכיטקטוניים 3.4
פתח מקורי -חלון

חלון קיפ מבפנים   -פתח -5פרט 

שנאטם בשלב מאוחר 

.י חפוי פח"יותר ע
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פרטים ארכיטקטוניים 3.4
פתח מקורי -חלון

,השערה פתח מקורי -פתח -6פרט 

.יש לבדוק בתיעוד מלא 
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פרטים ארכיטקטוניים 3.4
פתח מקורי -חלון

,דלת דו כנפית -דלת כניסה ראשית -7פרט 

,בשלב מאוחר יותר נאטם הפתח בחיפוי פח

.נוספה דלת חד כנפית בפתח בצד שמאל
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פרטים ארכיטקטוניים 3.4
פתח מקורי -חלון

,  דלת חד כנפית -(חצר האנטנות)דלת  -8פרט 

.נאטמה בשלב מאוחר יותר בחפוי פח
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פרטים ארכיטקטוניים 3.4
להעברת כבלים -תעלות בריצוף

-גג המבנה המקורי -9פרט 

.קרוי אסבסט כניראה מקורי -אגדי עץ מקורי
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פרטים ארכיטקטוניים 3.4
פתח מקורי -חלון

, גגון מקורי -גגון בטון -10פרט 

.מעל הפתח בחצר האנטנות

.  צוות תכנון מזרח, רו ברעם' אדר: מדידה ושרטוט 
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פרטים ארכיטקטוניים 3.4
להעברת כבלים -תעלות בריצוף

-תעלות בריצוף -11פרט 

להעברת הכבלים לאורך המבנה כולו

.  צוות תכנון מזרח, רו ברעם' אדר: מדידה ושרטוט 
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תיעוד אדריכלי. 4
1:250מ "קנ, תכנית מצבית 4.1

חניה
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תכניות   4.2
קרקע.תכנית ק

88

ה
ס

ני
כ

'מבנה א -חלל ראשי

'מבנהב -חלל משני

(תת קרקעי)מבנה הבונקר 

חצר האנטנות

כניסה  
משרדים

משדרים

חשמל .א

משדרים.ח

משדרים.ח

משרד אוכל.ח

שרותים

מטבחון

שולחן הסדנא

חשמל. א

עמדת מקדחה
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תכניות   4.2
קרקע.תכנית ק

(י רן ברעם"נמדד ע)פ תכנית מדידה "מידות מקורבות לא ע

89

'מבנה א -חלל ראשי

'מבנהב -חלל משני

(תת קרקעי)מבנה הבונקר 

חצר האנטנות

ה
ס

ני
כ

כניסה
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תכניות   4.2
הגג.תכנית ק

90

קירוי אסבסט, גג משופע-'מבנה א -חלל ראשי

קירוי אסבסט, גג משופע' מבנהב -חלל משני

חצר האנטנות
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חזיתות 4.3
-חזית צפונית

91

:תיאור מצב החזית

חלונות עיליים להוצאת   -פתח עליון נגרות עץ מקורי

.(2-פר.)סגירת הפתח גם מעץ , האנטנות

.1-צפ

כנראה בשלב  , חלון חד כנפי -חלון נגרות עץ מקורי

מאוחר נוספו מסגרת אלומיניום מבחוץ עם סורגים  

(. 1-פר)מאלומיניום

.2-צפ

.(6-פר)פתיחה דו כנפית  -דלת פלדה .3-צפ

.מתקופה מאוחרת יותר, לא מקורית -אנטנה .4-צפ

ככל הנראה נאטם בשלב  מאוחר   -חיפוי פלדה -פתח

(. 5-פר)יותר 

.5-צפ

קירוי כיום מאסבסט ככל  , מבפנים אגדי עץ –גג משופע

הניראה בעבר אולי היה קרוי רעפים שהוחלף באיזשהו  

. (9-פר)שלב לאסבסט 

.6-צפ

לא ברורו האם הינה ( דלת כניסה)–מדרגת בטון

מקורית או מתקופה מאוחרת יותר

7-צפ

התווספו בשלב מאוחר יותר  , על גבי החזית -ברגי עיגון

.

.8-צפ

3 -צפ

2 -צפ2 -צפ

5 -צפ

2 -צפ

1 -צפ 1 -צפ

4 -צפ

1 -צפ
1 -צפ

2 -צפ
1 -צפ

2 -צפ

8 -צפ

7 -צפ

6 -צפ
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חזיתות 4.3
חזית דרומית

92

:תאור מצב החזית

נאטמו  , פתחים מקוריים -חלון נגרות עץ מקורי

.(3-פר)מאוחר יותר ככל הנראה בפח  בשלב

.1-דר

.(4-פר)חלון שרותים –חלון נגרות עץ מקורי  .2-דר

נאטמו  , פתחים מקוריים -חלון נגרות עץ מקורי

.(1-פר)בשלב מאוחר יותר ככל הנראה בפח

.3-דר

כניראה היה שם  , ככל הנראה לא מקורי -פתח עליון

.נאטם בזלב מאוחר יותר בפח, מזגן

.4-דר

.צנרת שרותים" 4צינור  -צנרת .5-דר

קירוי כיום מאסבסט  , מבפנים אגדי עץ –גג משופע 

ככל הניראה בעבר אולי היה קרוי רעפים שהוחלף  

. (9-פר)באיזשהו שלב לאסבסט 

.6-דר

.לא מקורי –רמקול למערכת כריזה 7-דר

.לא מקורי -צנור מים .8-דר

לא מקורי -ג החזית "צנור שחור ע .9-דר

1 -דר1 -דר 3 -דר2 -דר

3 -דר

4-דר

5 -דר
6 -דר

7 -דר

9 -דר8 -דר
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חזיתות 4.3
-חזית מזרחית

93

:מצב החזית תאור

.(2-פר).פתח עליון להוצאת האנטנות -פתח מסגרות עץ מקורי .1-מז

מבחוץ מסגרת אלומניום וסורגים  , חלון חד כנפי -חלון מסגרות עץ מקורי

(. 1-פר)מאלומיניום

.2-מז

.(7-פר) -דלת כניסה ראשית  .3-מז

מדרגות כניסה מבטון -מדרגות כניסה ככל הנראה מקוריות .4-מז

גמלון מעץ מקורי  , אגדי עץ מבפנים מבחוץ קרוי אסבסט, גג מקורי–גג משופע 

. (9-פר)

.5-מז

. (8-פר)ככל הנראה נאטם בשלב מאוחר יותר בחיפוי פח  -פתח מקורי .6-מז

. העברת חשמל 7-מז

.המיקום מקורי אך האנטנה עצמה לא מקורית -אנטנה ראשית .8-מז

מרזב פח מקורי .9-מז

ברגי עיגון 10-מז

.(1-פר)נאטם בשלב מאוחר יותר בחיפוי פח  -חלון מקורי .11-מז
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חזיתות 4.3
חזית קדמית-חזית מזרחית

94

1 -מז
1 -מז

1 -מז

2 -מז

3 -מז

4 -מז

5 -מז
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חזיתות 4.3
חזית אחורית-חזית מזרחית

95

1 -מז
2 -מז2 -מז

5 -מז

6 -מז

7 -מז

8 -מז
9 -מז

10 -מז
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חזיתות 4.3
חזית אחורית-חזית מזרחית

96

5 -מז

11 -מז
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חזיתות 4.3
חלקית-חזית מערבית

:תיאור מצב החזית

פתח עליון   -פתח מסגרות עץ מקורי

.(2-פר)להוצאת האנטנות 

.1-מע

פתח של המאוורר   -מגן גשם מקורי

.מבפנים

.2-מע

אגדי עץ קרוי אסבסט   -גג משופע מקורי

.(9-פר)

.3-מע

1 -מע

1 -מע

2 -מע

3 -מע

97
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חזיתות 4.3
1-חזית פנימית

98

:תיאור מצב החזית

חלון חד כנפי מבחוץ   -חלון נגרות מקורי

-פר).מסגרת אלומניום וסורגים מאלומניום

1).

.1-פנ

פתח עליון להוצאת   -פתח נגרות עץ מקורי

(. 2-פר)האנטנות

.2-פנ

אגדי עץ קרוי אסבסט   -גג משופע מקורי

.(9-פר)

.3-פנ

נאטם בשלב מאוחר יותר  –פתח מקורי 

 (.8-פר)בחיפוי פח 

.4-פנ

ככל הנראה להוצאת  –פתח קטן מקורי 

. כבלים

.5-פנ

ישנה תעלת  , לא בטוח מקורי–מרזב 

פלסטיק ומבינים שהמרזב בא אחריה לפי  

לא היו תעלות פלסטיק  , איך שהוא מונח

. 50בשנות ה 

.6-פנ

ברגי עיגון 7-פנ

(10-פר)גגון מבטון מקורי   8-פנ

1 -פנ
1 -פנ

3 -פנ

4 -פנ

2 -פנ
2 -פנ

2 -פנ

6 -פנ

5 -פנ

2 -פנ
7 -פנ

12
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חזיתות 4.3
2-חזית פנימית

99

1 -פנ

2 -פנ

3 -פנ

4 -פנ
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פרטים טכנולוגיים -הרדיו 5
מתוך המפלס התחתון

100

: רשימת פרטים כוללת

. שפורפרות ליישור זרם החשמל  1 -פר 

. שפורפרות שידור 2 -פר 

.ארונות המשדרים 3 -פר 

.  שעוני חיווי 4 -פר 

. מתקני חשמל 5 -פר 

(. של המשדר)מאוורר  6 -פר 
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הרדיו 5.1
במפלס התחתון   -המשדרים המקוריים

101

בבונקר  -המשדרים המקוריים

שפורפרות השידור המקוריות

שפורפרות העברת מתח ישר לאנטנות

1 -פר

2 -פר

3 -פר
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הרדיו 5.1
במפלס התחתון   -המשדרים המקוריים

102

4 -פר

5 -פר

6 -פר
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הרדיו 5.1
במפלס התחתון   -המשדרים המקוריים

103

תכנון המשדרים -שרטוט מקורי של המשדר
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פרטים טכנולוגיים 5.2
  50-משדרי קול ישראל משנות ה

חלל כניסה  

104

: רשימת פרטים כוללת

 1 -פר  50-משדרים של קול ישראל בשנות ה

.נתב שידור 2 -פר 

.מכשיר שנעשה בייצור עצמי בסדנא עצמה 3 -פר 

. בודק רציפות קווים 4 -פר 

.ארונות חשמל 5 -פר 

.לוח כלי העבודה של הסדנא 6 -פר 

G.E.C 7 -פר  -מאוורר גדול תוצרת חברה בריטית

1 -פר

1-פר



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

153776633804:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

הרדיו 5.2
במפלס העליון -המשדרים המקוריים

  (90-הוצא משימוש במהלך שנות ה) 

105

3 -פר

2 -פר

4 -פר

3 -פר

2 -פר

4 -פר

-פר

2,3,4
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הרדיו 5.2
במפלס העליון -המשדרים המקוריים

(  90-הוצא משימוש במהלך שנות ה) 

106

5 -פר
5 -פר

6 -פר

5-פר

6-פר
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הרדיו 5.2
במפלס העליון -המשדרים המקוריים

(  90-הוצא משימוש במהלך שנות ה) 

107

7-פר

7 -פר



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

153776633804:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל

הרדיו 5.2
במפלס העליון   -המשדרים המקוריים

108

מצד ימין שולחן העבודה של הסדנא ואת עמדת המקדחה של , ניתן לראות את ארונות החשמל
.הסדנא ממול

עמדת 
המקדחה

שולחן  
הסדנא

ארונות  
החשמל

מבט לכיוון  

הכניסה
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".ח"מבנה התחנה בתל חיים הוא מבנה בן קומה אחת הבנוי משני אגפים היוצרים את האות 

.הבניה היא בניה פשוטה ופונקציונלית בהתאם לתפקודו של המבנה

הרצפה היא רצפת בטון  העמודים והקירות עשויים מלבני סיליקט חשופות  עם חגורת בטון בחלק  
. הקיר בחלקו הפנימי של הבניין נשאר חשוף ובצידו החיצוני מחופה בטיח חלק על בסיס סיד, העליון

הנגרות המקורית  . מרישי עץ ולוחות אסבסט בתור קירוי, הגג הוא גג משופע המורכב מאגדי עץ 
.  הדלתות הוחלפו בדלתות ברזל, בבניין היתה נגרות עץ וניתן לראות את חלונות העץ המקוריים

במשרד ובחדרי השירות  20X20באולמות ומרצפות טראצו  40X40הריצוף  הוא במרצפות בטון 
..הרחבה החיצונית מרוצפת במשטחי בטון בחלקם מקוריים וחלקם כנראה שלא, והאוכל

קירות סיליקט ותקרת בטון כאשר זו נשענת על שלד פלדה של  , מבנה הבונקר בנוי מרצפת בטון
קורות ועמודים התומכים בתקרה זו בחלל הקטן ומאפשרים הפרעה מינימלית של השלד

שיטות וחומרי בניה. 6
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שיטות וחומרי בניה. 6

חגורת בטון  
בראש הקיר

עמודי סיליקט  
חשוף

חלון בנגרות עץ

קיר לבני   
סיליקט  
חשופות

קירוי אסבסט

מרישי עץ

אגדי עץ
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שיטות וחומרי בניה. 6

תקרת בטון  
במבנה הבונקר

עמוד פלדה

קורת פלדה

קיר לבני   
סיליקט  
חשופות
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ערכי המבנה

חיים ממוקם על גבעה קטנה המשקיפה על דרך משה דיין ומוקף כיום במגרש  -מבנה התחנה בתל
המגרש והסביבה מיועדים לפיתוח עתידי בתור  , צמחיה והגדר המפרידה עם דרך משה דיין, חניה

ותוחמים חצר פנימית חצי  " ח"המבנה מורכב משני מבנים היוצרים צורת . מגרש חום למבני ציבור
.האחת אל מבנה הסדנא והמשדרים והשניה אל מבנה המשרדים, סגורה ובעל שתי כניסות

הקירות  , המבנה עצמו הוא מבנה פשוט ופונקציונלי ונבנה במקור בתור מבנה יעודי לתחנת השידור
.מערכות גלויות ופרטי הגמר של המבנה גם הם פשוטים, בתוך המבנה בגמר חשוף

במבנה נשתמרו בצורה טובה הן המשדרים המקוריים של הכרזת המדינה והן ציוד אחר אשר שימש  
פריטים אלו מהווים פריטים מוזיאלים . את התחנה בהמשך דרכה בתור תחנת שידור של קול ישראל

.ברמת חשיבות גבוהה לתיעוד וסיפור תולדות השידור הממלכתי במדינת ישראל

שילוב נדיר זה בין המקום המבנה שנשנמר בצורה טובה וכמעט מושלמת והציוד הרב הנמצא בו  
.מהווה הזדמנות יחודית לשילוב של שלושת רבדים אלו בסיפור ותיעוד ההיסטוריה

הפיזימצבו 

רוב האלמנטים  . אין בו חלקים הרוסים או חלקים הנראים כמסוכנים, מצבו של הבניין טוב 
הטיח בחזית נצבע בשכבות צבע שונות  שחלקן מתקלפות  . המקוריים קיימים בבניין וניתנים לזיהוי

ג החזית  "ע. אולם נשמר במצב טוב ולא נראים בו אזורים של רטיבויות התפוררות וכשלים של הטיח
חלונות העץ קיימים בהרבה פתחים  .ישנם חיווטים שונים ואביזרי עגינה שונים חלקם לא מקוריים

.הדלתות לש נשמרו והן הוחלפו או נאטמו מאוחר יותר בפחים, שיחזור/והם ניתנים לשיקום

מסקנות והמלצות ראשוניות

:  בהקשר הסיפור ההיסטורי והמבנה קיימת חשיבות עליונה לשמירה של המכלול הקיים במקום
.ציוד שידור-מבנה-מיקום

.ושיקום הצמחיה במגרש" חצר האנטנות"טיפול ושיקום רחבת הבטון החיצונית ב

.שיקום הנגרות המקורית, חידוש הטיח החיצוני במבנה/שיקום

הסרת המערכות  , ניקוי בצורה זהירה של הלבנים בקירות הפנימיים משאריות צבע לא מקורי
.המאוחרות ושיקום המערכות המקוריות

.מיון וסידור של הציוד הטכני הקיים במקום ושיקומו

.פינוי בצורה מוסדרת של קירוי האסבסט ומציאת פתרון חלופי לגג ממתכת

.שיקום לוח התכניות ההיקפי והפרטים השונים, ניקוי הלבנים, שיקום חלל הבונקר

(המלצה בלבד)סיכום והערכה . 7
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נושאים פתוחים  . 8
להרחבה בתיק תיעוד מלא  

.מי מתכנן הבניין והאם קיימות תכניות היסטוריות למבנה1.

.מציאת מיקום הצריף הראשון בגבעה2.

.האם הדלתות הראשיות של האולם הגדול היו ממתכת או מעץ3.

.האם הנמכת התקרה באולמות היא מקורית או התווספה בשלב מאוחר יותר4.

.האם תעלת הניקוז בקצה הגג היא מקורית או התווספה בשלב מאוחר יותר5.

.קיטלוג מלא של ציוד השידור הקיים במבנה6.

.השלמת הסקר הארכיוני7.

.י כתריאל  ברוכנסקי"בדיקת תיק מסמכים אשר הועבר לאיזימן מרשות השידור ע8.

.רחל רימר הבת של יאשה הינדן: מקור אפשרי. מציאת צילומים היסטוריים של המבנה9.

.תכניות וחזיתות על פי מדידה של המבנה10.

.שרטוט פרטים על פי תכניות מדידה11.
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מקורות. 9

.אביב-ארכיון עריית תל1.

.ארכיון רשות השידור2.

.  המדינהגנזך 3.

(. 138) 8' גיליון מס, ל"נח במחנה4.

.   01.09.1967 10עיתון מעריב מוסף ימים ולילות עמוד 5.

.  עבד בתחנת השידור, סרט תיעודי אשר הוכן על ידי מרסל כהן 6.

אביב-ע מנהל ההנדסה של עיריית תל"צוות מזרח אגף תה, צילומים על ידי רן ברעם7.

רשימת אנשי קשר

,  תודות נתונות לכל מי שתרם, רשימת אנשי קשר אשר נוצר עימם קשר כלשהוא במהלך התחקיר

.נתן אינפורמציה ונידב מזמנו עבור תיעוד סיפור התחנה, עזר

(הסדר מיקרי)

קישור/תפקיד שם

בנו של הלל לנגהולץ ממקימי התחנה גדעון לנגהולץ

בבעלותה חומר ארכיוני  -בתו של יאשה הינדן ממקימי התחנה

ותמונות היסטוריות של התחנה

רחל רימר

כיום פנסיונר, 50-עבד בתחנה משנות ה, מהנדס כתריאל ברונכסקי

עבד בתחנה צבי פליישר

.ערך מחקר מסויים בנושא ראשית השידור בארץ-איש רשות השידור איזי מן

איש רשות השידור משה ירונסקי

. תחקירנית רשות השידור יפעת להב

רשות השידור דניאלה גורדוש

.אביב-ע מנהל ההנדסה של עיריית תל"אגף תה, צוות מזרח רן ברעם



114משה דיין 

תיעוד מקדים     

עמוד

09/2012

אביב-עיריית תל-ההנדסהמנהל 

אביב-תל 10הירשנברג  ,מינין אדריכלדורון    

153776633804115:פקס 054-5232393:נייד 03-5230955:טל
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: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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