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פתח דבר

קיבוץ מענית ,נוסד בכרכור בשנת  ,1935עלה לקרקע בשנת  1942ונבנה ע"פ
תכניתו של האדריכל זאב רכטר .בעשור הראשון להתיישבות נבנו במענית מבני
ציבור ומשק ,בתי מגורים ובתי ילדים ,שחלקם הגדול נשמר )תוך שינויים(.
עבודה זו הינה סקר שימור מבנים ואתרים היסטוריים לשימור בגבולות קיבוץ
מענית וכוללת סקר היסטורי ,סקר פיזי וכרטיסי אתר.
מטרת עבודה זו הינה הקניית כלים אינפורמטיביים לשם קבלת החלטות לגבי
כל אחד מהמבנים והאתרים והמלצות שימור כלליות לקיבוץ.
ברצוני להודות לאדר' נעה שק ממשרדי ,אשר סייעה בהכנתו של תיק זה.
ברצוני להודות לכל מי שסייע בחקר ובאיתור חומר:
אליאב אילן ,מרכז המשק
אמיר מימרן ,מזכיר הקיבוץ
פבלו אלון ,מ.פ.ת.
רינה ברקת ,ארכיונאית הקיבוץ
עפרה אלדר ,מזכירת ההנהלה
אושי-מנחם רם ,ממייסדי הקיבוץ
דב גולדשטיין ,ממייסדי הקיבוץ
אברהם רינצקי ,רכז הנוי בקיבוץ
אדריכל פרדי כהנא ,קיבוץ בית העמק

אדר' אמנון בר אור ,דצמבר 2007
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

 1סקר היסטורי
1.1

ייסוד הקיבוץ

ראשית קיבוץ מענית בחברי תנועת הנוער השומר הצעיר .התנועה ,שנוסדה ב-
 1911בלבוב )למברג( שבגליציה ,היתה תנועת הנוער היהודית הראשונה,
ובהדרגה הורחבה פעילותה לפולין ולארצות נוספות באירופה.
בוועידה העולמית השלישית של התנועה שהתקיימה בצ'כוסלובקיה בשנת 1930
הוחלט שהצטרפות לקיבוץ הארצי מהווה דרך ההגשמה היחידה והמחייבת עבור
כל חניכי התנועה.
מייסדי מענית הגיעו משלוש הכשרות של התנועה:1
קיבוץ "אל-על" ,פולין .ראשוני חבריו עלו לא"י ב ,1935 -חיו בהכשרה במגדל
העמק ובעין המפרץ ובתום שמונה חודשים ,באוגוסט  ,1935עברו לעצמאות
בכרכור.
קיבוץ צ'כי ג' .2חבריו עלו לא"י ב ,1935 -חיו בהכשרה בקיבוץ 'עיו הקורא'
בראשל"צ והצטרפו לקיבוץ "אל-על" בסוף .1935
קיבוץ "אודים" שישב בנחלת יהודה והורכב ממספר גרעינים .חבריו הצטרפו
למענית באוגוסט .1942
במהלך שנות ההכשרה בכרכור קיימו החברים חיי קיבוץ מלאים ופרסמו עיתון -
'העלון האינפורמטיבי' של הקיבוץ ,לימים 'בנרבתה' .בין ענייני הקיבוץ השונים
נסקרו גם ענייני הבניה .גליונות אלה מהווים מקור חשוב ביותר למעקב אחרי
תהליכי הבניה ומועדיה.

 1דב פריד-ארכיונאי מענית ,אלה תולדות ,ללא תאריך.
 2קיבוץ מענית החל להתארגן כבר בצ'כיה ,בעקבות שני קיבוצים שכבר הגיעו לארץ :קיבוץ א'
לימים שער הגולן וקיבוץ ב' ,לימים כפר מסריק; ע"פ ראיון עם דב גולדשטיין ,ממייסדי מענית,
27.11.2007
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1.2

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

רכישת הקרקעות

בשנת  1912רכש יהושע חנקין 3עבור חברת הכשרת הישוב את אדמות 'אחוזה',
הן אדמות כרכור וסביבותיה בעזרת הלוואה שקבל מהברון אדמונד דה
רוטשילד .אדמות בדוס נרכשו ממוסטפה פשה ועבדול האדי קאסם ,שאריסיהם
ישבו על הקרקע 4אדמות אלה נרשמו על-שם העשיר מסיביר שלזינגר )חלק
מהאדמות שנרכשו בעסקה נרשמו ע"ש ד"ר בודנהיימר מקלן(.
לובזובסקי ,איש העליה השניה ,בצע עבורו את עבודות הפיתוח בכללן חפירת
בארות ,חלוקת מגרשים והקמת מבנים ראשונים )בכללם מגדל מים( .בהמשך
רכש לובזובסקי את הקרקעות .המאורעות )(51937הביאו לנטישת הישוב הקטן
ולפשיטת רגל של לובזובסקי.
בראשית שנת  1941רכשה הקק"ל את הקרקע

6

לבקשת הקיבוץ הארצי

והקציבה לקיבוץ  3000לא"י לקו מים ,להקמת גדר ובית בטחון .במו"מ לרכישת
קרקעות לובזובסקי וריכוז קרקעות נוספות היו מעורבים 7אוסישקין ,הרצפלד,
קפלן ואף דוד בן-גוריון.
בשנים העוקבות סייעה הקק"ל לקיבוץ ברכישת קרקעות נוספות ) 2328דונם(.9
קבוץ מענית עלה להתיישבות הקבע ב 6.9.1942 -על אדמת בדוס.

 3יהושע חנקין ,פרקי חיי ,עמ'  126-128וגם ספר 'כרכור אחוזה א"י לונדון' ,פרק ג' ,דף  ,27כפי
שהובאו בחוברת 'הכל אודות בדוס' ,עורך שמעון אבל1977 ,
 4ספר 'כרכור אחוזה א"י לונדון' ,פרק ג' ,דף  ,27כפי שהובאו בחוברת 'הכל אודות בדוס ,עורך
שמעון אבל1977 ,
' 5הכל אודות בדוס' ,עורך שמעון אבל ,1977 ,עמ' 9
" 6חוברת נרבתה במלאת עשור להתיישבות"  ,1952מתוך ימי בראשית-סיפורי מקום ומקומות,
ארכיון מענית ,2002 ,עמ' 7
 7ע"פ 'חזון בהתחלת הגשמתו-לחג החומש של נרבתה' ,ציטוט  ,16.6.1941מתוך העלון
האינפורמטיבי ,נרבתה ,שנה שלישית ,מס' 1.11.1947 ,2
 8לדברי מאיר ג במאמרו "ציוני דרך" ,הוסיף הקיבוץ תשלום של  6.25לא"י על כל דונם ,מתוך:
בנרבתה ,שנה עשירית מס'  ,26.9.1954 ,(58) 12עמ' 2
 9ע"פ העלון האינפורמטיבי ,נרבתה ,1.12.1944 ,עמ'  :1בסוף שנת  1944רכשה הקק"ל  62דונם
צמודים לשטחי מענית באזור המשטרה הישנה .היות וקיבוץ עין שמר השכן עיבד את הקרקע
כמה שנים ,נותר שטח זה בידיהם לשנה נוספת.
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1.3

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

ההמתנה לעליה לקרקע

במשך שנים אחדות פעלו מענית ואודים כקיבוצים במושבה )מענית בכרכור
ואודים בנחלת-יהודה( ,תוך הסתגלות לעבודה החקלאית ולהווי הארץ .במחצית
שנת  1942החליטו הקיבוצים להתאחד.

10

לאחר שבע שנות חיי קיבוץ בשולי המושבה כרכור הוצע לחברי מענית לעלות
ֶדוּס
על הקרקע באזור בּ

11

או באזור מחניים

12

)ליד אגם החולה( .אמנם אדמות

בדוס המוקפות יישובים ערביים משלושה עברים לא התאימו לעיבוד מיידי וחייבו
סיקול ,13אך החברים בחרו בבדוס.
האתר על הגבול בין השרון הצפוני למורדות המערביים של הרי השומרון נבחר
מתוך חשיבה אסטרטגית על קשר פיזי בין עמק יזרעאל לעמק חפר .14בתקופה
שלפני העליה לקרקע העלה הקיבוץ הצעות להתיישב בכרכור עצמה )מקום
המושב הזמני של הקיבוץ( או ליד גן-שמואל.

15

לאחר דיונים פנימיים בקיבוץ

באשר להיקף האדמות ,שאלת המים באזור והקשר בין הקיבוץ למפעל ,בחרו
החברים באתר בדוס ,עליו בנוי הקיבוץ.16
התקציב הראשון של הקיבוץ הגיע באפריל  1940מ"הטרנספר הצ'כוסלובקי",
שהועבר לסוכנות היהודית מהקרן למען פליטי צ'כוסלובקיה בלונדון )סכום
ראשון של  500לא"י(.

17

חברי הקיבוץ ,שהתמהמהות הדיונים לגבי מקום יישובם חרתה להם ,קבעו

עובדות בשטח כבר במאי " :1940היאחזותנו ע"י סיקול ומחצבה בשטח
שטרם קבלנו אותו".

18

עם זאת נזהרו החברים שלא לבסס את מפעל

 10שלבים ,מס'  ,13.3.1943 ,3עמ' 2
 11כנראה שמו של שבט ערבי שחי במקום עד סוף המאה ה ,19-ע"פ שמעון אבל  ,1952מתוך
ימי בראשית-סיפורי מקום ומקומות ,ארכיון מענית ,2002 ,עמ' 3
 12ע"פ ראיון עם דב גולדשטיין ,ממייסדי מענית27.11.2007 ,
‘ 13ציוני דרך’ ,מאיר ג’ ,מתוך :בנרבתה ,שנה עשירית מס’  ,26.9.1954 ,(58) 12עמ’ 2
 14ע"פ 'חזון בהתחלת הגשמתו-לחג החומש של נרבתה' ,ציטוט  ,19.8.1940מתוך העלון
האינפורמטיבי ,נרבתה ,שנה שלישית ,מס' 1.11.1947 ,2
 15סיכומי ישיבות מתאריכים  ,20.1.1940 ,23.12.1939 ,16.12.1939 ,9.11.1939ספר הפרטיכלים
של הועדה הכלכלית שנת ת"ש  ,1939-1940רשומה  209בארכיון מענית
 16ע"פ דב גולדשטיין החברים העדיפו להתיישב בקרבת קיבוץ עין-שמר ,מתוך ראיון בתאריך
2007..27.11
 17ע"פ 'חזון בהתחלת הגשמתו-לחג החומש של נרבתה' ,ציטוט  ,21.4.1940מתוך העלון
האינפורמטיבי ,נרבתה ,שנה שלישית ,מס' 1.11.1947 ,2
 18ע"פ 'חזון בהתחלת הגשמתו-לחג החומש של נרבתה' ,ציטוט  ,13.5.1940מתוך העלון
האינפורמטיבי ,נרבתה ,שנה שלישית ,מס' 1.11.1947 ,2

5
רח' אחד העם ) 9מגדל שלום ( ת"א  ,65251טל' ,03-5163082 :פקס03-5163079:
Tel. 972 3 5163082 Fax. 972 3 5163079 9 Ehad Haam, Tel Aviv 65251
amnon@baror-arc.com www.amnon-baror.com

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

האבן ,20,19מתוך חשש ,שאז לא יבנה מפעל הגלוקוז )לימים גלעם( ליד הקיבוץ
)אלא באזור הזורע ,21שנשקל גם הוא ע"י המוסדות( .למפעל הגלוקוז היתה
חשיבות גבוהה ,בייחוד לאור הקשיים בעיבוד המיידי של אדמת הקיבוץ )החובה
לסקל אותה טרם עיבודה( והצורך בפרנסה זמינה.

22

סיקול הקרקע ,תמונה מס'  2-109בארכיון מענית.

 19סיכום ישיבה מתאריך  ,23.12.1939ספר הפרטיכלים של הועדה הכלכלית שנת ת"ש 1939-
 ,1940רשומה  209בארכיון מענית
' 20בעקבות מאזן המחצבה' ,חיים כ ,.מתוך על הסף ,מס'  ,3כרכור10.1.1942 ,
 21סיכומי ישיבות מתאריכים  ,16.12.1939 ,9.11.1939 ,18.9.1940ספר הפרטיכלים של הועדה
הכלכלית שנת ת"ש  ,1939-1940רשומה  209בארכיון מענית
‘ 22ציוני דרך’ ,מאיר ג’ ,מתוך :בנרבתה ,שנה עשירית מס’  ,26.9.1954 ,(58) 12עמ’ 2
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1.4

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

העליה לקרקע והשנים הראשונות

שנת 1942
בתאריך  6.9.1942התקיים טקס העליה לקרקע על ראש גבעת מענית .בטקס
נאם אברהם הרצפלד ,מראשי תנועת מפא"י )לימים חבר כנסת מטעמה( וראש
מחלקת ההתיישבות של המרכז החקלאי.

הזמנה לטקס ,ארכיון מענית
למחרת היום ,ב ,7.9.1942 -העמידו חברי הקיבוץ וחברי קיבוצים נוספים את
שלושת הצריפים ,שהובלו ממקום היישוב הקודם בכרכור.

23

תנאי הטופוגרפיה הסלעית אפשרו חציבת אבנים לבניה וחפירת בורות מים.
הגיאוגרפיה השפיעה על אופי הגידולים-במורד הגבעה נטעו מטעים.
החברים חיו בשני צריפים ,שהביאו החברים מאודים מנחלת יהודה וצריפים
ממחנה מענית בכרכור .רב החברות וכל הילדים גרו בשנה הראשונה בכרכור.

24

 23אחד הצריפים הראשונים עמד במקומו עד שנת  ,1998אז פורק ורק יסודותיו )פלטת הבטון
עליה הועמד( נותרו - .ע"פ חוברת ימי בראשית-סיפורי מקום ומקומות משנת  ,2002עמ' 8
 15' 24שנה בנרבתה-עלון פנימי מוקדש לחג היובל' ,דב ג ,.שנה  15מס'  ,1957 ,(91) 1עמ' 2
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הובלת הצריפים הראשונים מכרכור למענית ,תמונה מס'  7-113בארכיון מענית.
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הצריפים הראשונים בנקודה ,תמונה מס'  3-18בארכיון מענית,צלם דב ליפרמן.

הובלת ה"וובל" מכרכור למענית ,תמונה מס'  5-115בארכיון מענית

9
רח' אחד העם ) 9מגדל שלום ( ת"א  ,65251טל' ,03-5163082 :פקס03-5163079:
Tel. 972 3 5163082 Fax. 972 3 5163079 9 Ehad Haam, Tel Aviv 65251
amnon@baror-arc.com www.amnon-baror.com

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בשנת 1944

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

25

היו  8חדרים בנויים ) 2רכבות( בהם גרו  32דיירים;  28חדרים בצריפים בהם גרו
ִים" בהם גרו  4חברים ו 16 -אוהלים ,בהם גרו  34חברים.
בּל
 80חברים" 2 ,וֶו ֶ
בשנתיים הראשונות נוספו  21ילדים לאלה שנולדו בכרכור

26

) 20מהילדים גרו

בבנין ו 25-בצריפים(.
בשנת 1945

27

היו ברשות הקיבוץ :בבנין  25חדרים ,בצריפים –  42חדרים ,וובלים –  ,3אהלים –
 ,3חדרים זמנייים –  3בבניני הנוער .כתבה 28בעיתון הקיבוץ העידה על מצוקת

דיור בקרב החברים והנוער..." :אחרי זה חסר לנו שיכון בשביל  6יחידות..
אבל מכיוון שבית הילדים החדש כבר היום צר מהכיל את כל הילדים
נשארים למעשה רק  2-3חדרים".
קשיים כלכליים
במהלך השנים הראשונות התעוררו ניגודי אינטרסים בין הקיבוץ לבין הגופים
המפקחים והמממנים-הן בסוגיות סדר הקמת המבנים והפיתוח והן לגבי תכניות
וחומרי הבניה:29

"המוסדות הנ"ל )הסוכנות והבנק המרכזי( מחייבים בניה זולה ודורשים,
שהבית יבנה במקסימום  550לא"י ,למען שהמשקים לא יסתבכו
בהלוואות בלתי-מתאימות ,בבניית בתים יקרים .דרישתם היא ,שגגות
יהיו מבטון ובניה סטנדרטית מבלוקים .הגענו איתם לסיכום ,שנתחיל
בינתיים בבניה עד הגג ואז נחפש אפשרות להוזלה .הדבר טעון אישור
סופי בבית".

30

עבודות הבניה התעכבו ולעתים אף נפסקו בשל קשיי תקציב.

31

 25דב פריד-ארכיונאי מענית ,אלה תולדות ,ע"פ שאלון מילואים של המחלקה לחברה ותרבות
של הקבה"א.
 26דב פריד-ארכיונאי מענית ,אלה תולדות ,ע"פ שאלון מילואים של המחלקה לחברה ותרבות
של הקבה"א.
 27העלון האינפורמטיבי ,נרבתה ,מס' 16.11.1945 ,3
 28העלון האינפורמטיבי ,נרבתה ,מס' 16.11.1945 ,3
 29העלון האינפורמטיבי ,נרבתה ,מס'  17.5.1946 ,14מתייחס לביקורת המחקה לכלכלה בעת
ביקור בקיבוץ על רקע סלילת כביש ונטיעת מטע ע"י הקיבוץ ללא אישור.
 30העלון האינפורמטיבי ,נרבתה ,מס' 16.11.1945 ,3
 31כך למשל "בבית הכסא השני נפסקה העבודה לרגלי זה שאין כסף לקנית חומרי
האינסטלציה... .העכוב גם כאן יתכן ויבוא מצדנו ,מסבה כספית ,".העלון האינפורמטיבי,
נרבתה ,2.4.1947 ,עמ' 10
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הצריפים והאוהלים בשנים הראשונות ,מס'  7-111בארכיון מענית.

 1945או  – 1946מענית מדרום מזרח .במרכז חדר האוכל הראשון ובריכת המים.
מזרחית לו-צריפי העץ שהובלו מכרכור .במזרח )ימין( מבני משק ראשונים.
במערב

)שמאל( גן הילדים הראשון ומימינו מבצבץ גג בנין האבן )הארכיון

דימינו( .בחזית התמונה צריפים ואוהלים .מס'  7-116בארכיון מענית.
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

הבניה באבן

לפני העליה לקרקע העלו חומרים שונים כאופציה לבניה :אבן ,כורכר ולבנים.

32

חברי הקיבוץ ,היושבים על אדמה סלעית ,בה אבן הינו משאב זמין ,בקשו

לחפות באבן את בתי הקיבוץ ,מה גם שראו כאידאל ש"כפר צריך להיות
מאבן" ,33אך הסוכנות בקשה לקצץ בסעיף הסיתות והחיפוי.
בשנים הראשונות עמד נושא חומרי הבניה ואופיה במוקד ויכוח בין חברי הקיבוץ
למחלקה הטכנית של הסוכנות )היא הגוף המממן והמפקח על הבניה
בקיבוצים(.

"לדעתם יש לבנות מבלוקים מלאים עם גגות של פלאטות בטון ...היה
דיון בועדת המשק המצומצמת .הוברר לנו ,כי הויכוח הזה אינו רק בקשר
ל 2 -בתי הנוער וחדר האוכל ,אלא על כל תורת הבניה שלנו .ברור לנו,
כי במקרה שנסכים לדרישתם ,ז.א .לבתי בלוקים וגג של פלטות בטון,
יעמדו על הדרישה הזאת ביתר תוקף בכל מקרה שנקבל תקציב לבנינים.
לכן סוכם :להגיש הצעה בעזרת במשרד לתיכון של הקיבוץ הארצי על
בנין בית אבן ,שבו חדר לא יעלה הרבה על הסכום ,שהוצע ע"י
הסוכנות ,ז.א 160-170 .לא"י .על חברינו לעמוד על זה ,שהבתים יהוו
מאבן ,וייבנו בצורה כזאת ,שאחרי זה נוכל בקלות להוסיף מרפסות
וגגונים".

34

בשנים הראשונות עמדו החברים על חיפוי אבן ולשם כך שכרו בנאים מפקיעין

35

ובהמשך בנאים מירושלים ,36כפי שמדווח עיתון הקיבוץ" :פנינו לבנאים
וסתתים אשר עבדו אצלנו בפעם נוספת ,במקרה שלא תתקבל תשובה,
נצטרך לפנות לחיפה או ירושלים ולהזמין סתתים ובנאים אחרים".

37

 32ישיבת הועדה ) ,(20.6.42ועדה כלכלית ומשק מ 4.9.41 -עד  ,31.12.42רשומה  2.11מס' ,4
ארכיון מענית
 33ראיון עם אושי ,מנחם רם ,ממייסדי מענית18.11.2007 ,
 34העלון האינפורמטיבי ,נרבתה26.1.1945 ,
 35לדברי דב גולדשטיין ,ממייסדי מענית" ,את הבתים הראשונים בנו מומחים )יהודים(

מפקיעין... ...חוץ לאנשי פקיעין היו רק ערבים שידעו את המקצוע .יהודים בנאי אבן לא
היו כמעט... .כשהם הפסיקו לחצוב הפסיקו לבנות באבן והקיבוץ העסיק בבניה
פועלים מהאזור ".מתוך ראיון בתאריך 27.11.2007
36
37

העלון האינפורמטיבי ,נרבתה ,שנה שניה ,מס'  ,8.12.1946 ,6עמ' 3
העלון האינפורמטיבי ,נרבתה9.2.1945 ,
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החברים במחצבה ,תמונה מס'  3-114בארכיון מענית.
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

הנוי והצמחיה בקיבוץ

בשעת העליה לקרקע היה אזור מענית דל בצמחיה 38למעט עץ השיזף 39ושני עצי
אלה אטלנטית במרכז הקיבוץ .40הנטיעות החלו עוד בראשית ההתיישבות

במענית" :יש לנו חורשת אורנים במורד הצפוני -כ 1300-עץ ...שדרת
האזדרכת של האורוה ,שדרות הברושים ע"י הלול ועוד קבוצות של כל
מיני עצים המפוזרים במחנה .ביניהם גם קבוצת האקליפטוסים בתור
נסיון"...

41

עיקר הנטיעות נעשה באזור המגורים והציבור ,כחיץ בינם לבין אזור המשק,42
ובשל צרכים אקלימיים .במקביל לנטיעות באזור המגורים נטעו חורשות )בעיקר
ממזרח למחנה( בשיתוף עם הקק"ל מתוך מטרה לתרבת את השטחים.
נושא הנטיעות והנוי במענית עלה בדיונים ועל דפי העיתון הפנימי כבר בשנים

הראשונות ,החל בשאלה המרכזית" :האמנם כל המחנה חורשה ובה בנויים
בתים? )הצעת וקס("

43

וכלה בשאלות טכניות-האם לטפל נקודתית בכל אזור

או במקביל לפי סוגי נטיעות.
לצורך תכנון וייעוץ בנושא זה פנו החברים לאדריכל נוף ,שהכין עבורם תכנית

שיפורים )אינה קיימת בארכיוני הקיבוץ(" :הצלחנו להתקשר עם הגנן-
אדריכל ויס ,המטפל בעיקר בשיפור נקודות הוריות )דליה ,רמת השופט,
מעלה החמישה וכו'( שיעשה את תכנית השיפורים במחנה וגם שידריך
אותנו בביצוע התכנית .ע"י כך אנו מקוים ,שנוכל לגשת ברצינות
ובשיטתיות להלביש את המחנה 'בעור וגידים'"...

44

 38כפי שניתן ללמוד מתצ"א מדצמבר  ps4_5013 ) 1944של מפ"י( ,בהשוואה לתצ"א מספטמבר
 p7_5048) 1949של מפ"י( ומעדות החבר דב גולדשטיין בשיחה מתאריך 27.11.2007
 39ע"פ עדות החבר דב גולדשטיין בשיחה מתאריך 27.11.2007
 40דו"ח 'הגנה על עצים בוגרים בישראל'  ,7.9.2006עמ'  ,61עורך ישראל גלון ,ממלא מקום
מנהל המחלקה להנדסת הצומח במשרד החקלאות ,באתר המשרד:
http://www.shaham.moag.gov.il/Pages_Files/91944trees_makom.pdf
 41הנעשה במשק ,העלון האינפורמטיבי ,נרבתה ,1.12.1944 ,עמ' 2
" 42נטועה גם חורשה קטנה שתבדיל בין ענפי המשק למיניהם ובין שטח המגורה.
הוחל גם בשיפורים מסביב לצריפים ".ע"פ שלבים מס'  ,13.3.1943 ,3עמ' 4
 43העלון האינפורמטיבי ,נרבתה29.6.1945 ,
 44העלון האינפורמטיבי ,נרבתה29.6.1945 ,
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במקביל מונה חבר אחראי לענף.45
על אף מאמצי הקיבוץ לפעול ע"פ תכנית אחידה ,המשיכו החברים לאורך
השנים לטפח את הנוי ליד חדריהם ,על אף התנגדות מזכירות הקיבוץ.46
לנוי בקיבוץ ערכיות גבוהה בקביעת דמותו ואופיו הסביבתי .לכך יש להוסיף את
ערכיהם של מערך הדרכים והשבילים המגדירים את גבולות הנטיעות.
עצים בודדים בקיבוץ כלולים בדו"ח 'הגנה על עצים בוגרים בישראל' שערך
ישראל גלון ,ממלא מקום מנהל המחלקה להנדסת הצומח במשרד החקלאות.47
עצים בעלי חשיבות היסטורית כלולים בסקר זה.

 45אם כי עובד זה הוגדר כ"בלתי-פרודוקטיבי"בעלון האינפורמטיבי ,נרבתה ,גליון ,20
3.8.1946
 46על פי העלון האינפורמטיבי ,נרבתה ,גליון :3.8.1946 ,20

"הנטיעות סביב בתי המגורה צריכות להיעשות אך ורק לפי התכנית ולא יתכן ,שכל
אחד ישיג לעצמו שתילים )מדובר בשתילי עצים ושיחים( מכל המינים ויתבצר בהם
סביב ביתו"...

http://www.shaham.moag.gov.il/Pages_Files/91944trees_makom.pdf

47
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ

 2סקר אורבני
תכנית הנקודה

2.1

 2.1.1תכנית הנקודה  ,21.7.1942אדריכל זאב רכטר ,4948קנ"מ מקורי
1:1000
התכנית הראשונית של הנקודה תוכננה ע"י האדריכל זאב רכטר בשנת 1941
כשהחל רכטר בתכנון מענית ,כבר עלה לקרקע קיבוץ כפר מסריק
והוא אף הספיק לפרסם מאמר בנושא.
רכטר

53

51

50

בתכנונו

52

ראה בתכנון הקיבוץ מעשה שהינו מעבר לתכנון העירוני ,כי אם שילוב

התכנון האדריכלי ברעיון החברתי" :תיכון נקודת ישוב כזאת ,בניגוד לתיכון
כפר ,אינה שאלה של בנין ערים בלבד ,ואולי אינה לחלוטין בגדר שאלת
בנין ערים .משום כך יש לגשת לפתרון שאלת תיכון נקודה קיבוצית
מתוך השקפה ארכיטקטונית ומתוך בקיאות בסדרי החיים והעבודה
לפרטי פרטיהם".

54

תכנית מענית התבססה על איזור ,כמקובל בתכנון קיבוצים באותה תקופה.
הקיבוץ תוכנן כיחידה משקית אחת ,ובה מטבח אחד ,חדר ילדים משותף )ובו
מספר יחידות עבור קבוצות הגיל השונות( וכלכלה משותפת .חדר האוכל וחדר
הקריאה נועדו להיות תחליף לחדר האוכל והסלון הביתי ,ביניהם מחברים
השבילים והנוי כ"מסדרונות" הבית.
תכנית מענית נועדה לשכן בקיבוץ  150משפחות לכל היותר

55

 48ראה נספח ב' אודות האדריכל
 49תכנית מס' 1א' בארכיון מענית
 50ע"פ "חזון בהתחלת הגשמתו-לחג החומש של נרבתה" ,צוין  11.5.1942כתאריך בו הכין
רכטר את תכנית הנקודה ו)שמחה( בלאס הציע קידוח באר .מתוך העלון האינפורמטיבי,
נרבתה ,שנה שלישית ,מס' 1.11.1947 ,2
 51חברי כפר מסריק )במקור משמר זבולון( ,קיבוץ ב' הצ'כי ,שעלו לקרקע ב ,1940-היו מקורבים
לחברי מענית.
 20' 52שנות בניה' ,עמ' 77-79
 53רכטר 20' ,שנות בניה' ,עמ' .78-79
 54ע"פ עדותו של דב גולדשטיין נפגש רכטר פעמים רבות עם חברי הקיבוץ במהלך התכנון.
 55בזמן העליה לקרקע ,ספטמבר  (1942היו במענית  158חברים ו 24-ילדים .ע"פ דב פריד-
ארכיונאי מענית ,אלה תולדות ,שאלון מילואים של המחלקה לחברה ותרבות של הקבה"א
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כך תכנן רכטר את מענית כשבמרכז ,בפסגת הגבעה ,מבני הציבור ] [1בראשם
חדר האוכל ,המחבר בין אזור המגורים לאזור המשק ומאפשר נגישות

56

הן

בשעות היום )מהמשק ומהשדות( והן בשעות המנוחה .חדר האוכל מוקף
שבילים ראשיים צפון-דרום ומזרח-מערב .סביב חדר האוכל תוכננו המזכירות,
המרפאה ,בית התרבות ומגדל המים.
אזור המגורים עוטף את חדר האוכל ,אך אינו צמוד אליו ,כך שהפעילות בו אינה
מפריעה לאזור המגורים .עיקר הבתים ממוקמים מערבית לו ] ,[2באוריינטציה
מזרח-מערב .57שכונות נוספות תוכננו בדרום-מזרח ] [3ובצפון-מזרח ]) [4אם כי
התכנית מציינת 'צריפי מגורה' ומכאן שאולי הכוונה למגורים זמניים ,עד לבניית
מגורי קבע( .התפיסה המנחה את בנית המגורים היתה גידול איטי ובנית שכונות
נוספות בשלבים .58בקצוות השכונות נקבעו בתי שימוש ומקלחות משותפים ][5
לכל החברים.
דרומית למרכז ומתוך תפיסה בטחונית ,שאפיינה את תכנון הקיבוצים בשנות ה-
 30וה 40-תוכננו בתי הילדים ] ,[6חלקם בהפניה צפון-דרום וחלקם בהפניה
מזרח-מערב .אזור הילדים תוכנן כיחידה עצמאית ,כולל מטבח ילדים .בתי
הילדים ניצבים במערך רבוע ,היוצר  3חצרות קטנות ונבדלים מהמגורים ע"י
הרחקתם הפיזית )במערב ([7] ,וע"י שדרת עצים )במזרח.([8] ,
בטבעת החוצצת בין אזור המשק למרכז קבע רכטר את ענפי המשק הביתי ][9
)מאפיה ,מכבסה ,מחסן הבגדים( ,הן כחיץ להרחקת רעשים וריחות והן לנוחות
האספקה וההובלה בסמיכות לאזור המשק.59
אזור המשק ] [10ממוקם במזרח )בעיקר מטעם מניעת ריחות( ,כשבטבעת
החיצונית שלו – הרפתות ,הדיר והלולים.
הנוי מאפיין בעיקר את אזור המגורים והציבור ,אך הינו סכמטי בלבד .הצמחיה
משמשת להצללה ולנוי ,אך גם כחיץ בין אזורים-מגורים וילדים ,הפרדה בין ענפי
המשק .היבט הנוי בתכנית הושלם ע"פ העלון האינפורמטיבי בסיועו של גנן

 56רכטר 20' ,שנות בניה' ,עמ' .78
 57לדברי דב גולדשטיין "היה ויכוח איך לבנות את הבתים ,לפי איזה קו – קו אופקי או

אנכי? לפי הגבהים של ההר או לפי הרוח? ויכוחים דיליטנטיים מאוד )לא היינו בעלי
השכלה בשטח הזה( .בסופו של דבר הבתים הראשונים נבנו בקו צפון-דרום .הבתים
הבאים כבר לא ,כי התברר שאין לכיוון השלכות מכריעות ,".מתוך ראיון בתאריך

27.11.2007
 58רכטר 20' ,שנות בניה' ,עמ' .78
 59רכטר 20' ,שנות בניה' ,עמ' .78
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מקצועי" :רכטר גומר את התכנית .היתה לנו פגישה עם גנן מתחנת
הנסיונות ברחובות שהבטיח לבוא לנקודה ולתכנן את הנטיעות ודשאים
בהתאם לתכניתו של רכטר .בימים האחרונים הוא ביקר ונקבעו קוי
פעולה".

60

מערך התנועה :משלב שבילים וכבישים .שני כבישים מובילים לקיבוץ ממערב,
האחד מקיף את המגורים מדרום ] [11והשני ] [12חוצץ בין אזור המשק למבני
המגורים הצפוניים .החיבור בין שני הכבישים אינו ברור ונדמה כי שאלת
התחבורה איננה פתורה עד הסוף .את המבנים מחברת מערכת מסועפת של
שבילים להולכי רגל.

60

העלון האינפורמטיבי ,כרכור ,מס'  ,28.1.1943 ,8עמ' 1
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ

תכנית הנקודה ,במקור קנ"מ  ,1:1000אדריכל זאב רכטר21.7.1942 ,
מקרא:
][1

מבני הציבור )חדר האוכל ,המזכירות,

המרפאה ,בית התרבות ומגדל המים(.
] [2מגורים – השכונה המערבית.
] [3מגורים – השכונה הדרום-מזרחית.
] [4מגורים – השכונה הצפון-מזרחית )צריפי
מגורה(.

][10

] [5בתי שימוש ומקלחות משותפים.
] [6בתי הילדים ומטבח הילדים.

][12
][10

][7

][5
][10

מהשכונה המערבית.
][8

][9
][4

שטח

פתוח

להרחקת

בתי

שדרת

עצים

להרחקת

בתי

הילדים

מהשכונה המערבית.
] [9ענפי המשק הביתי )מאפיה ,מכבסה ,מחסן

][1

הבגדים(.
] [10אזור המשק )רפתות ,דיר לולים(.

][2

][10

] [11הכביש הדרומי.
] [12הכביש הצפוני.

][3

][5

][7

][8
][6

][5

][11
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הילדים
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 2.1.2תכנית הנקודה ,הוגשה בתאריך  ,22.11.1942קנ"מ מקורי 1:1000

61

בדומה לתכנית יולי  1942מתאפיינת גם תכנית נובמבר בנוקשות אורטוגונלית.
מבני הציבור :אולם חדר האוכל הוסט צפונה ] ,[1לכיוון המשק .הדשא הגדול
בין חדר האוכל למגורים המערביים צומצם ].[0
באזור המגורים חלו שינויים משמעותיים בהם ויתור על ההעמדה הכפויה
בכיוונים צפון-דרום לטובת השתלבות בטופוגרפיה ,בייחוד באזור הבעייתי בצפון
המגורים המערביים ] .[2שינוי עיקרי נוסף בבינוי המגורים המערביים הוא
העמדת כל שורת מבנים בהסטה מהשורות המקבילות לה ויצירת פרטיות
ויזואלית ,כשהמרחק בין חזיתות מקבילות הוא בעצם שתי שורות ולא אחת].[2
הרחבת השורה השניה במגורים המערביים ] [15תוך הסטת מבתי הילדים ][6
מערבה וויתור על חלק מהמגורים הדרום-מזרחיים ].[3
בתי הילדים ] [6הוסטו מזרחה ,תוך תוספת שביל ישיר לכיוון חדר האוכל.
העמדת בתי הילדים )שיצרה שלוש חצרות קטנות בתכנית יולי  (1942כעת סביב
חצר עצומת מימדים ].[16
ענפי המשק המשני ) [9] (Farming Appurtenancesנותרו כשהיו.
מערך התנועה :הדרך לכיוון ואדי ערה נראית דומיננטית יותר ומורחקת מבתי
המגורים הצפוניים ע"י שטח פתוח ] .[12מופיע ציון הדרך )שנעדרה מתכנית
יולי  (1942לשדות ולמחצבה ] ,[13תוך הקבלת מבני משק לצירים אלה )וחריגה
מההעמדה האורטוגונלית הנוקשה ,המאפיינת את התכנית הקודמת(.
הכניסה הראשית מדרום-מערב ] [11מקיפה את המגורים מדרום ומתחברת
לדרך הצפונית ] [12ע"י כביש מזרחי ] [14החוצץ בין המגורים למבני משק.
שבילי הולכי הרגל "זורמים" באזור המגורים המערבי ]) [2ביחס לשבילי יולי
 ,1942שעברו בנוקשות בתואי צפון-דרום ומזרח-מערב(.

61

תכנית מס'  2בארכיון מענית
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תכנית הנקודה ,הוגשה בתאריך  ,22.11.1942קנ"מ מקורי 1:1000

מקרא:
] [0הדשא בין חדר האוכל לשכונה המערבית.
] [1מבני הציבור )חדר האוכל ,המזכירות,
המרפאה ,בית התרבות ומגדל המים(.
] [2מגורים – השכונה המערבית.
] [3מגורים – השכונה הדרום-מזרחית.
] [4מגורים – השכונה הצפון-מזרחית )צריפי

][13

מגורה(.
] [5בתי שימוש ומקלחות משותפים.

][10

][12

] [6בתי הילדים ומטבח הילדים.

]10

][7

שטח

פתוח

להרחקת

בתי

הילדים

מהשכונה המערבית.

][5

][8

שדרת

עצים

להרחקת

בתי

הילדים

מהשכונה המערבית.
][2
][9
]10

][1

] [9ענפי המשק הביתי )מאפיה ,מכבסה ,מחסן
הבגדים(.

][0

] [10אזור המשק )רפתות ,דיר לולים(.

][4

] [11הכביש הדרומי.
][14

][3

][15

][16
][5

][5
][6
]11

][6
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] [12הכביש הצפוני.
] [13הדרך לשדות ולמחצבה.
] [14הכביש המערבי.

][7

][15

הרחבת

השורה

השניה

במגורים

המערביים.
] [16חצר בתי הילדים.
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 2.1.3תכנית השיפורים  ,19.7.1943אדריכל זאב רכטר ,קנ"מ מקורי
1:1000

62

התכנית מבוססת על קודמתה מנובמבר  ,1942בשינויים קלים )סביב בתי
הילדים( ופירוט רב של התכנית ,אף על פי שלא הוגדל קנה המידה.
מבני הציבור :מפורטות שדרות העצים המובילות מהכביש ואזור המשק במזרח
לכיוון כיכר הכניסה של חדר האוכל ,אך אין שינויים משמעותיים בהעמדת
המבנים.
מגורים [2] :תוספת שורה חמישית ] [17בשכונה המערבית לכיוון המרכז .ללא
שינוי משמעותי ביחס לתכנית נובמבר  .1942פירוט התכנית בא לידי ביטוי
בסימון המגורים בגגות רעפים )שאכן נבנו כך(.
בתי הילדים :מערך בתי הילדים הוסט מערבה )לכיוון התכנית הראשונה מיולי
 .(1942המבנים מפורטים )בשונה מהמלבנים בשתי התכניות הקודמות(
ומאופיינים בצורת "ר" ] [6היוצרת חצרות אינטימיות לכל קבוצת ילדים .אזור
החינוך מופרד מהמגורים ומהמרכז ע"י צמחיה עבותה ].[18
ענפי המשק והמשק המשני ] [9נותרו כשהיו בתכנית נובמבר .1942
מערך התנועה מבוסס על תכנית נובמבר .1942
מגליון העלון האינפורמטיבי משנת  1945עולה כי הוצעו לקיבוץ שינויים נוספים
ע"י המחלקה הטכנית )שנוסדה בשנת  ,1943שנת הגרסא השלישית לתכנון
הנקודה( ,אך לא נמצא כל עותק ל תכנית:

"אחרי בדיקת תכנית הנקודה ע"י המחלקה הטכנית של הקבוץ הארצי
מציעים לנו כמה שינויים .השינויים עובדו ע"י המחלקה הטכנית
בהשתתפותו והסכמתו של רכטר .לפי השינויים האלה מתווספים לנו
בתי ילדים נוספים ,בתי מגורה ,עובדה תכנית לבניני המשק ,מקום
הרפתות ,הלולים וכו' .יש עוד כמה בעיות שטרם מצאו את פתרונן ,כגון
מקום בתי הכסא וכו'".

62
63

63

תכנית מס'  3בארכיון מענית
העלון האינפורמטיבי ,נרבתה9.2.1945 ,
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תכנית השיפורים  ,19.7.1943אדריכל זאב רכטר

מקרא:
][0

בין

הדשא

חדר

לשכונה

האוכל

המערבית.
] [1מבני הציבור )חדר האוכל ,המזכירות,
המרפאה ,בית התרבות ומגדל המים(.
] [2מגורים – השכונה המערבית.

][12

][13

] [3מגורים – השכונה הדרום-מזרחית.

][10

] [5בתי שימוש ומקלחות משותפים.
] [6בתי הילדים ומטבח הילדים.

][10

][7

][5

שטח

פתוח

להרחקת

בתי הילדים

מהשכונה המערבית.

][17

] [8שדרת עצים להרחקת בתי הילדים
מהשכונה המערבית.
] [9ענפי המשק הביתי )מאפיה ,מכבסה,

][17

מחסן הבגדים(.
] [10אזור המשק )רפתות ,דיר לולים(.

][9

][1

][10

] [11הכביש הדרומי.

][2

][0

] [12הכביש הצפוני.
] [13הדרך לשדות ולמחצבה.

][4
][18

][3
][16

][5
][11
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][15

הרחבת

השורה

השניה

במגורים

המערביים.

][6
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][14

] [14הכביש המערבי.

][6
][5

][15

] [16חצר בתי הילדים.
] [17שורת מבני מגורים חמישית בשכונה
המערבית.
] [18חיץ ירוק בין אזור החינוך למגורים.
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

 2.1.4תכנית הנקודה  ,1956אדריכל שמואל מיסטצ'קין ,64המחלקה
הטכנית של קבוצי השומר הצעיר ,קנ"מ מקורי 1:1000

65

בשונה משלוש התכניות הראשונות ,ששקפו חזון התיישבותי על קרקע בתולה,
הוכנה תכנית  1956כ 14-שנים לאחר העליה על הקרקע ושיקפה מציאות קיימת
לצד צרכים עתידיים.
התכנית מפורטת מקודמותיה ,כולל תכנית ) 1943שנעשתה לאחר העליה על
הקרקע( ,וכוללת פירוט מדוקדק של שימוש כל מבנה במקרא )בשונה מתכניות
רכטר ,בהן הוגדר אזור המשק המשני למשל ,אך לא פורט שימוש כל מבנה
באזור(.
התכנית כוללת גם סימון מבנים להריסה )מסומנים במתאר מקווקו( ,בעיקר
צריפים ראשונים.
תכנית זו אינה מתייחסת לנוי הקיים/המתוכנן.
מבני הציבור :חדר האוכל הקיים ] [1מצומצם ביחס לתכנון של רכטר
)ההרחבה הראשונה תעשה רק בשנת  .(1958ליד חדר האוכל-מגדל המים
].[18
מבני ציבור נוספים בתהליך בניה במערב המרכז ].[19
מגורים [2] :חלק מהמבנים המקוריים הורחבו ביחס לתכנית נובמבר .1942
מערך השבילים באזור המגורים נאמן לתכנית  .1943בתכנית  1956נוספו 4
שורות עתידיות ] [20של מבנים )במימדים גדולים ביחס למבני שנות ה,(40-
מקבילות למבני השכונה המערבית ונאמנות לעקרון ההסטה של כל שורה
שניה .הבניה החדשה לא כללה שירותים ציבוריים ,כיוון שאופי המגורים השתנה
ונבנו שיכוני ותיקים )כולל שירותים ,מקלחת ומטבחון(.
תכנון השכונה הדרום-מזרחית ]) [3באזור המטע( ובמזרח ].[4
מערך בתי הילדים ] [6שונה מתכניות רכטר ואינו מוגדר בבירור סביב מתחם
משותף )דוגמת החצר הגדולה של תכנית נובמבר  1942או  3החצרות הקטנות
של תכנית יולי  .(1942התכנון העתידי ממשיך מגמה זו.

64
65

ראה נספח ג' אודות האדריכל
תכנית מארכיון מענית
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

ענפי המשק המשני ] [9שנבנו תואמים את תכנית רכטר מנובמבר .1942
התרחבות המשק הביאה להרחבת אזור הרפת והלול מזרחה וצפונה ][21
בקנ"מ גדול ביחס לתכניות הקודמות.
אזור הספורט :בריכת השחיה ] [22מופיעה לראשונה.
מערך התנועה :הכניסה הדרומית מבוטלת לטובת הרחבת המגורים .הכניסה
לקיבוץ דרך הכביש הצפוני ] .[12הדרך למחצבה ולשדות אינה מופיעה
בתכנית.

25
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ

תכנית הנקודה  ,1956אדריכל שמואל מיסטצ'קין ,המחלקה הטכנית של קבוצי השומר הצעיר ,קנ"מ מקורי 1:1000

מקרא:
] [1מבני הציבור )חדר האוכל ,המזכירות,
המרפאה ,בית התרבות(.
][12
][21

] [2מגורים – השכונה המערבית.
] [4] ,[3מגורים – השכונה הדרום-מזרחית.
] [5בתי שימוש ומקלחות משותפים.

][10

] [6בתי הילדים ומטבח הילדים.
][5

][7

שטח

פתוח

להרחקת

בתי

הילדים

מהשכונה המערבית.
][20
][18

][9

][10

][0

][2

][19

][8

שדרת

עצים

להרחקת

בתי

הילדים

מהשכונה המערבית.
] [9ענפי המשק הביתי )מאפיה ,מכבסה ,מחסן

][1

הבגדים(.
][6

][4

][10

][5

] [11הכביש הדרומי.
] [12הכביש הצפוני.

][6

][5

] [10אזור המשק )רפתות ,דיר לולים(.

] [13הדרך לשדות ולמחצבה.
][22

] [14הכביש המערבי.
][15

הרחבת

השורה

השניה

במגורים

המערביים.
][3

][11

] [16חצר בתי הילדים.
] [18מגדל המים.
] [19מבני ציבור בתהליך בניה.
] [20תואי ההרחבה העתידית של שכונת
המגורים המערבית.
] [21הרחבת אזור הרפת והלול מזרחה וצפונה.
] [22בריכת השחיה.
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2.2

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

תצלומי אויר

 2.2.1תצלום אויר12.12.1944 ,

66

תצלום האויר הראשון ,מציג את מענית כשנתיים לאחר העליה על הקרקע.
מבני הציבור :חדר האוכל לקראת סיום הבניה )נחנך בפברואר  .(1945הנוקטה
)מחסן הנשק( בשימוש .יתר הפונקציות הציבוריות בצריפים.
מגורים :בשכונה המערבית שבעה בתי אבן ראשונים בשתי שורות מקבילות
בהסטה מהשורות המקבילות ובית מגורים בודד מדגם מיסטצ'קין )כיום ארכיון

66

מס'  ps4_5013בארכיון מפ"י
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

מענית( .צריפי עץ ואהלים למגורים ממוקמים מזרחית לגן הילדים )כיום בנין
המשרדים(.
בתי הילדים :שלושה מבני קבע ראשונים :גן הילדים הראשון )כיום בנין
המשרדים( ושני מבנים נוספים.
ענפי המשק והמשק המשני :הלול הראשון ,הרפת הראשונה ,המכבסה .מיכל
מים מערבי לחדר האוכל.
מערך התנועה :כולל דרכים כבושות :הראשית מצפון מערב )בתואי דומה לדרך
הקיימת כיום(; המשנית מגיעה לקיבוץ מדרום-מערב .שבילי הולכי הרגל
הראשונים ברורים.
נוי ונטיעות :בואדי בין גבעת מענית לגבעת הפילבוקס נטועים עצים צעירים.

28
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
 2.2.2תצלום אויר12.2.1946 ,

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
67

מבני הציבור טרם נבנו מבני קבע נוספים על המופיעים בתצ"א הקודמת,
מדצמבר .1944
מגורים בניית השורה השלישית של מבני המגורים בשכונה המערבית.
בתי הילדים ללא שינוי.
ענפי המשק והמשק המשני המכבסה במזרח בבניה .נבנו הרפת הראשונה,
המדגרה ומבנים נוספים בצפון-מזרח.
מערך התנועה הדרך הצפונית סלולה.

67

מס'  dev19_6148בארכיון מפ"י
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
 2.2.3תצלום אויר29.9.1949 ,

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
68

מבני הציבור נבנו המאפיה והאיזולטור צפונית לחדר האוכל.
מגורים בניית השורה הרביעית של מבני המגורים בשכונה המערבית .אין אהלים
בשטח הקיבוץ.
בתי הילדים בית ילדים שלישי עומד ויסודותיו של בית ילדים רביעי )במערב(
נחפרו.
ענפי המשק והמשק המשני נבנו דיר העגלות במזרח ,המדגרה ומבנים נוספים
בצפון-מזרח .צפונית לכביש נבנו מבני המוסך.

68

מס'  p7_5048בארכיון מפ"י
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

מערך התנועה לדרך הכניסה נוספה דרך היקפית.
בטחון על הגבעה המזרחית מתנשא מבנה הפילבוקס וברחבי הקיבוץ פזורות
עמדות הגנה ,אליהן מובילות חפירות מימי החזית במלחמת העצמאות.
נוי ונטיעות התפתחות הצמחיה סביב חדר האוכל ,בצפון שכונת המגורים
המערבית .עצי החורשה נראים בבירור )בהשוואה לתצלומים המוקדמים(.
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

 3כרטיסי מבנים לשימור
3.1

איזולטור לחולה שחפת

3.2

מאפיה

3.3

מגדל המים

3.4

נוקטה

3.5

הסלע של הרצפלד

3.6

קיר חדר האוכל

3.7

בית חביבה

3.8

הספריה ובית ההנצחה

3.9

בית האבן הראשון

3.10

מבנה מגורים בשיכון הותיקים

3.11

גן הילדים הראשון

3.12

בית הילדים הראשון

3.13

מטבח הילדים

3.14

הפילבוקס

3.15

רשימת עצים בודדים לשימור
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 1

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית מגורי חבר חולה

סקר מבנים ואתרים היסטוריים
כרטיס אתר מספר  – 1בית מגורי חבר חולה

1

פרק א' – פרטים מזהים
 .1זיהוי האתר:
שם המבנה :בית מגורי חבר חולה
שמות וכינויים אחרים:
 .2מיקום ופרטים נוספים:
רחוב412 :

שכונה:

גוש:

חלקה:

שנת הקמה :סוף שנות ה40-
ארכיטקט/מתכנן/אדריכל נוף/מעצב/מהנדס :לא קיימות תכניות ,כנראה המחלקה הטכנית של הקיבוץ
הארצי
 .3טיפוס יעוד או שימוש:
 3.1שימושי הבניין :מגורים
 3.2תיאור :נבנה במקור כמגורים מרוחקים לחבר חולה .כיום משמש את המזכירות הטכנית.
 (V) 3.3מאוכלס

) ( לא מאוכלס

 3.4דיירים/משתמשים )במידה ונעשה אצלם ביקור(:

1

צילום :פבלו אלון ,מ.פ.ת ,מענית
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3.1.1

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 1

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית מגורי חבר חולה
 .4סוג האתר ותיאור כללי:
מרכיבי האתר:
סוג המרכיב

מס' יחידה

מאפיינים בתוך האתר

)  ( Vבניין

1

מבנה במרכז הקיבוץ בנוי אבן ומקורה גג רעפים.

)

( מבנה נוסף

)

( אובייקט

)

( מרכיב נופי

פרק ב' – היסטוריה
 .5פרטים מזהים:
שמות היסטוריים:
מיקום היסטורי :בשולי גבעת מענית ,באזור המשק המשני החוצץ בין המרכז הציבורי לענפי המשק,
צפונית למגדל המים ולחדר האוכל.
בעלים/דיירים בעלי חשיבות היסטורית:
ייעוד היסטורי :מגורים מרוחקים לחבר חולה.
שימושים היסטוריים :מגורים ,משרדים.
 .6קורות התכנון והבניה:
תאריך תכנון :סוף שנות ה40-

בנייה :סוף שנות ה40-

שלבי בנייה עיקריים )לציון במידה וקיים בתוכניות הבניה או תוספת מובחנת שנסקרה בשטח(:
הבנין נבנה בשלב אחד.
סיום בניה מקורית :סוף שנות ה) 40-מופיע בתצ"א מספטמבר .(1949
ארכיטקט/מתכנן שותף :כנראה המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי )לא נמצאה תכנית בארכיון
הקיבוץ(.
יזם :קיבוץ מענית.
 .7תיאור מילולי של האתר ,מאפייניו ותולדות התפתחותו:
מבנה מגורים חד-קומתי בעל גג משופע ,הממוקם באזור החיץ בין מבני הציבור לענפי המשק ,בבידוד
מיתר בתי המגורים בשל מחלת הדייר המקורי .הכניסה למבנה דרך מרפסת מקורה פתוחה.
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 1

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית מגורי חבר חולה
פרק ג' – תיאור פיסי
 .8תיאור פיסי כללי:
שיוך תקופתי/סגנוני :מבנה פונקציונאלי פשוט מאבן.
שטח מגרש :ללא

שטח מבונה 44.44 :מ"ר

שטח קומה טיפוסית 44.44 :מ"ר מספר קומות1 :

)  ( ...מרתף

תיאור מילולי קצר של המצב הפיסי:
לא ניכרות בבניין בבנין בעיות הנדסיות ומצב ההשתמרות טוב.
תיאור מילולי של הבניין :בנין חד-קומתי ,מקורה גג רעפים דו-שיפועי על קונסטרוקצית עץ.
תצורת חלונות ופתחים :פתחים מלבניים.
סימטריה בחזית ( ) :כן )  ( Vלא
כללי :בנין בטון בחיפוי אבן.
יסודות :בטון מזוין.
מעטפת :חיפוי אבן.
גג :גג רעפים דו-שיפועי.
רצפות:
פרטי חוץ :ללא.
פרטי פנים :ללא.
פרק ד'  :הערכת המבנה
 .9הערכת חשיבות:
סיווג השימור  :אתר לשימור בדרגה ב'.
דרוג חשיבות כללית של האתר :מקומית.
 .10ערך היסטורי תרבותי:
קשר להתפתחות היסטורית ,כלכלית ,פוליטית או תרבותית של חברה נתונה:
 .11ערך ארכיטקטוני/עיצובי:
אתר המייצג סגנון/תקופה/טיפוס ארכיטקטוני:
אלמנטים וערכים מיוחדים:
ערך נופי :ערכו של המבנה כחלק ממכלול היסטורי ואורבני לשימור.
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית מגורי חבר חולה
.12
ערך

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 1

סיכום הערכת חשיבות האתר ומרכיביו:
האתר /לאומית

מקומית

קהילתית

חשיבות
ערך היסטורי
ערך ארכיטקטוני
V

ערך נופי
פרק ה' :המלצות לשימור
 .13המלצות ראשונית:
)( V

תיעוד המבנה:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ושלבי הבנייה ,חומר רקע
אודות המתכננים ודיירים עיקריים .תיעוד המצב הפיזי הקיים ושחזור המצב המקורי בתוכניות,
חזיתות וחתכים הכוללים את הפרטים המקוריים של המבנה.

) (

תיעוד הגינה/צמחייה ההיסטורית:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ,חומר רקע אודות המתכננים
והמבצע ובעלי האתר ההיסטורי .תיעוד המצב הפיזי הקיים ,שחזור המצב המקורי של הגינה
בתוכניות ומבטים הכוללים את הפרטים המקוריים והצמחייה באתר.

) (

שימור צמחייה:
מומלץ כי אגרונום  /אדריכל נוף יתעד את הצמחייה לסוגיה וייתן הנחיות להמשך טיפול בה,
לשם שמירתה והתפתחותה העתידית.

) (

תיעוד ראשוני של אתר המכיל מספר מרכיבים:
מטרת התיעוד הראשוני היא לקבוע דרגת חשיבות לשימור מבנים ,חלקי מבנים ,אלמנטים
שונים וצמחייה באתר ,זאת בכדי לקבוע את היקף ותוכן השימור בו .התיעוד הראשוני יכלול
סקירה היסטורית ,התפתחות ושלבי בנייה ,צילומים ותכניות היסטוריים ומדידה כללית של
המבנים באתר.

)( V

בדיקה הנדסית:
ביצוע סקר פיזי הנדסי על ידי מהנדס בניין לבדיקת מצב ההשתמרות של המבנה והצעת
אפשרויות לחיזוק והצלת המבנה.
הערה :אין בכדי האמור לעייל לפטור את חובת התיעוד המלא של האתר.

3.1.4
רח' אחד העם ) 9מגדל שלום ( ת"א  ,65251טל' ,03-5163082 :פקס03-5163079:
Tel. 972 3 5163082 Fax. 972 3 5163079 9 Ehad Haam, Tel Aviv 65251
amnon@baror-arc.com www.amnon-baror.com

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית מגורי חבר חולה

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 1

 .14המלצות פיזיות:
הסרת מפגעים פיזיים:
הסרת מפגעים חזותיים:
•

הסרת כבילה כולל תשתיות טלפון.

•

הסרת מזגנים המותקנים על הקיר.

 .15המלצות לשימור:
•

שימור המבנה בן הקומה האחת על פי תיק התיעוד.

פרק ו' :פרטי הסוקר
 .16הסוקר:
שם הסוקר :אדר' נעה שק ,אמנון בר אור אדריכלים בע"מ .הכשרה מקצועית :אדריכלית
כתובת :רחוב אחד העם  9תל אביב טלפון03-5160035 :
 .17פרטי הסקר:
תאריך הסקר :אוקטובר-נובמבר 2007
מקורות:
תצ"א  p7_5048של מפ"י.
רינה ברקת ,ארכיון מענית.
צילומים :פבלו אלון ,מ.פ.ת.

תצלום אויר .1949 ,מקור :המרכז למיפוי ישראל.
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית מגורי חבר חולה

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 1

המבנה מצפון מערב ,צילום :פבלו אלון ,מ.פ.ת

3.1.6
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 2

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
המאפיה

סקר מבנים ואתרים היסטוריים
כרטיס אתר מספר  – 2המאפיה

פרק א' – פרטים מזהים
 .1זיהוי האתר:
שם המבנה :המאפיה
שמות וכינויים אחרים :משרד רכז-בנין.
 .2מיקום ופרטים נוספים:
רחוב :ללא מספר ,בין מבנה  426ל412-

שכונה:

גוש:

חלקה:

שנת הקמה) 1943-1944 :לפי חוברת המבנים לשילוט( או 1945

1

ארכיטקט/מתכנן/אדריכל נוף/מעצב/מהנדס :לא קיימות תכניות ,כנראה המחלקה הטכנית של הקיבוץ
הארצי
 .3טיפוס יעוד או שימוש:
 3.1שימושי הבניין :מאפיה
 3.2תיאור :נבנה במקור כמאפיה .כיום משמש את משרד רכז הבנין של מענית )מ.פ.ת.(.
 (V) 3.3מאוכלס

) ( לא מאוכלס

 3.4דיירים/משתמשים )במידה ונעשה אצלם ביקור(:

 1בהקשר של הבניה בקיבוץ מצוין כי 'המאפיה סומנה' ,העלון האינפורמטיבי ,נרבתה12.1.1945 ,
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3.2.1

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 2

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
המאפיה
 .4סוג האתר ותיאור כללי:
מרכיבי האתר:
סוג המרכיב

מס' יחידה

מאפיינים בתוך האתר

)  ( Vבניין

1

מבנה במרכז הקיבוץ בנוי אבן ומקורה גג רעפים
שבמרכזו ארובה.

)

( מבנה נוסף

)

( אובייקט
2

)  ( Vמרכיב נופי

עצי אורן )מדרום ומצפון למבנה(.

פרק ב' – היסטוריה
 .5פרטים מזהים:
שמות היסטוריים :המאפיה.
מיקום היסטורי :בשולי גבעת מענית ,באזור המשק המשני החוצץ בין המרכז הציבורי לענפי המשק,
צפונית למגדל המים ולחדר האוכל.
בעלים/דיירים בעלי חשיבות היסטורית:
ייעוד היסטורי :מאפיה.
שימושים היסטוריים :משרדים.
 .6קורות התכנון והבניה:
תאריך תכנון(?) 1942-5 :

בנייה 1943-4 :או 1945

שלבי בנייה עיקריים )לציון במידה וקיים בתוכניות הבניה או תוספת מובחנת שנסקרה בשטח(:
הבנין נבנה בשלב אחד.
סיום בניה מקורית ? :ע"פ עתון הקיבוץ נמשכה העבודה במאפיה גם בשנת .1948

2

ארכיטקט/מתכנן שותף :כנראה המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי )לא נמצאה תכנית בארכיון
הקיבוץ(.
יזם :קיבוץ מענית.
 .7תיאור מילולי של האתר ,מאפייניו ותולדות התפתחותו:
מבנה משק משני חד-קומתי בעל גג משופע ,הממוקם באזור החיץ בין מבני הציבור לענפי המשק.

2

העלון האינפורמטיבי ,נרבתה ,17.3.1948 ,עמ' 9
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3.2.2

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 2

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
המאפיה
פרק ג' – תיאור פיסי
 .8תיאור פיסי כללי:

שיוך תקופתי/סגנוני :מבנה פונקציונאלי פשוט מאבן מטויחת.
שטח מגרש :ללא

שטח מבונה 72.16 :מ"ר

שטח קומה טיפוסית 72.16 :מ"ר מספר קומות1 :

)  ( ...מרתף

תיאור מילולי קצר של המצב הפיסי:
לא ניכרות בבניין בבנין בעיות הנדסיות ומצב ההשתמרות טוב .סביב המבנה מפגעים חזותיים כגון
כבלים ,אנטנה.
תיאור מילולי של הבניין :בנין חד-קומתי ,מקורה גג רעפים דו-שיפועי.
תצורת חלונות ופתחים :פתחים מלבניים.
סימטריה בחזית ( ) :כן )  ( Vלא
כללי :בנין בטון מטויח שעל גגו מתנוססת ארובת התנור .
יסודות :בטון מזוין.
מעטפת :חיפוי אבן במילוט גב של הממשקים.
גג :גג רעפים דו-שיפועי ,ממנו יוצאת ארובת התנור.
רצפות:
פרטי חוץ :ללא.
פרטי פנים :ללא.
פרק ד'  :הערכת המבנה
 .9הערכת חשיבות:
סיווג השימור  :אתר לשימור בדרגה ב'.
דרוג חשיבות כללית של האתר :מקומית.
 .10ערך היסטורי תרבותי:
קשר להתפתחות היסטורית ,כלכלית ,פוליטית או תרבותית של חברה נתונה :דוגמא למבנה
משק משני בקיבוץ.
 .11ערך ארכיטקטוני/עיצובי:
אתר המייצג סגנון/תקופה/טיפוס ארכיטקטוני:
אלמנטים וערכים מיוחדים:
ערך נופי :ערכו של המבנה כחלק ממכלול היסטורי ואורבני לשימור.

3.2.3
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
המאפיה
.12
ערך

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 2

סיכום הערכת חשיבות האתר ומרכיביו:
האתר /לאומית

מקומית

קהילתית

חשיבות
V

ערך היסטורי
ערך ארכיטקטוני

V

ערך נופי
פרק ה' :המלצות לשימור
 .13המלצות ראשונית:
)( V

תיעוד המבנה:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ושלבי הבנייה ,חומר רקע
אודות המתכננים ודיירים עיקריים .תיעוד המצב הפיזי הקיים ושחזור המצב המקורי בתוכניות,
חזיתות וחתכים הכוללים את הפרטים המקוריים של המבנה.

)( V

תיעוד הגינה/צמחייה ההיסטורית:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ,חומר רקע אודות המתכננים
והמבצע ובעלי האתר ההיסטורי .תיעוד המצב הפיזי הקיים ,שחזור המצב המקורי של הגינה
בתוכניות ומבטים הכוללים את הפרטים המקוריים והצמחייה באתר.

) (

שימור צמחייה:
מומלץ כי אגרונום  /אדריכל נוף יתעד את הצמחייה לסוגיה וייתן הנחיות להמשך טיפול בה,
לשם שמירתה והתפתחותה העתידית.

) (

תיעוד ראשוני של אתר המכיל מספר מרכיבים:
מטרת התיעוד הראשוני היא לקבוע דרגת חשיבות לשימור מבנים ,חלקי מבנים ,אלמנטים
שונים וצמחייה באתר ,זאת בכדי לקבוע את היקף ותוכן השימור בו .התיעוד הראשוני יכלול
סקירה היסטורית ,התפתחות ושלבי בנייה ,צילומים ותכניות היסטוריים ומדידה כללית של
המבנים באתר.

) (V

בדיקה הנדסית:
ביצוע סקר פיזי הנדסי על ידי מהנדס בניין לבדיקת מצב ההשתמרות של המבנה והצעת
אפשרויות לחיזוק והצלת המבנה.
הערה :אין בכדי האמור לעייל לפטור את חובת התיעוד המלא של האתר.

3.2.4
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
המאפיה

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 2

 .14המלצות פיזיות:
הסרת מפגעים פיזיים:
הסרת מפגעים חזותיים:
•

הסרת תשתיות טלפון ,הסתרת גופי התאורה הצמודים למבנה.

 .15המלצות לשימור:
•

שימור המבנה בן הקומה האחת על פי תיק התיעוד.

פרק ו' :פרטי הסוקר
 .16הסוקר:
שם הסוקר :אדר' נעה שק ,אמנון בר אור אדריכלים בע"מ .הכשרה מקצועית :אדריכלית
כתובת :רחוב אחד העם  9תל אביב טלפון03-5160035 :
 .17פרטי הסקר:
תאריך הסקר :אוקטובר-נובמבר 2007
מקורות:
תצ"א  p7_5048של מפ"י.
רינה ברקת ,ארכיון מענית.

תצלום אויר .1949 ,מקור :המרכז למיפוי ישראל.

3.2.5
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גג הרעפים על קונסטרוצית העץ וארובת הלבנים מצפון-מזרח ,אוקטובר .2007
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
מגדל המים

סקר מבנים ואתרים היסטוריים
כרטיס אתר מספר  – 3מגדל המים

פרק א' – פרטים מזהים
 .1זיהוי האתר:
שם המבנה :מגדל המים
שמות וכינויים אחרים:
 .2מיקום ופרטים נוספים:
רחוב :מבנה 610

שכונה:

גוש:

חלקה:

שנת הקמה :ראשית שנות ה50-
ארכיטקט/מתכנן/אדריכל נוף/מעצב/מהנדס :לא קיימות תכניות ,כנראה המחלקה הטכנית של הקיבוץ
הארצי
 .3טיפוס יעוד או שימוש:
 3.1שימושי הבניין :מגדל מים
 3.2תיאור :נבנה במקור כמגדל מים.
 (V) 3.3מאוכלס

) ( לא מאוכלס

 3.4דיירים/משתמשים )במידה ונעשה אצלם ביקור(:
 .4סוג האתר ותיאור כללי:
מרכיבי האתר:
סוג המרכיב

מס' יחידה

מאפיינים בתוך האתר

)  ( Vבניין

1

מגדל מים בולט במרכז גבעת מענית ,בסמיכות
לכניסה לחדר האוכל.

)

( מבנה נוסף

)

( אובייקט

)

( מרכיב נופי
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פרק ב' – היסטוריה
 .5פרטים מזהים:
שמות היסטוריים :מגדל המים.
מיקום היסטורי :על ראש הגבעה במרכז הקיבוץ ,בסמיכות לחדר האוכל ולנוקטה.
בעלים/דיירים בעלי חשיבות היסטורית:
ייעוד היסטורי :מגדל מים
שימושים היסטוריים :מגדל מים
 .6קורות התכנון והבניה:
תאריך תכנון) :סוף שנות ה 40-או תחילת ה(50-

בנייה :ראשית שנות ה50-

שלבי בנייה עיקריים )לציון במידה וקיים בתוכניות הבניה או תוספת מובחנת שנסקרה בשטח(:
הבנין נבנה בשלב אחד והחליף מיכלי מים ,שנפגעו מפגזי האויב במלחמת העצמאות.
סיום בניה מקורית :ראשית שנות ה50-
ארכיטקט/מתכנן שותף :כנראה המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי )לא נמצאה תכנית בארכיון
הקיבוץ(.
יזם :קיבוץ מענית.
 .7תיאור מילולי של האתר ,מאפייניו ותולדות התפתחותו:
שנות ה :40-במקביל לרכישת קרקעות מענית ,רכזה חברת המים  30דונם סביב הבאר הרומאית
העתיקה ומחלקת המים של הסוכנות הציבה בפני הקיבוץ תנאי חוזה קשים ,שהביאו את החברים
להחליט על קידוח עצמי .תכנית קו המים הראשון נעשתה ע"י המהנדס בלאס ,בשיתוף החברים משה,
מאיר ,אלי ובנימין .הקידוח הראשון נכשל ורק הקידוח השני הניב באר בעומק של  39מטר ,1שספקה
 150מ"ק ליום 2.הזרמת המים בנקודה נחגגה בשבת .12.12.1942

3

בראשית ימי מענית ניצבו בנקודה הגבוהה בישוב שלושה מיכלי מים .4מיכלים אלה ,ששמשו הן למי
שתיה ורחצה והן לחקלאות ,5נפגעו בהפגזות על הקיבוץ במלחמת העצמאות.
שנות ה :50 -נבנה במקום מגדל מים עגול של קבע מבטון מזוין.
בשנת  ,1982לכבוד יובל ה 40 -לעליה על הקרקע ,צויר על דופן המגדל סמל הקיבוץ )בעיצוב חבר
הקיבוץ ,דובי גפן ,שזכה בתחרות בין החברים(.

‘ 1ציוני דרך’ ,מאיר ג’ ,מתוך :בנרבתה ,שנה עשירית מס’  ,26.9.1954 ,(58) 12עמ’ 2
 15' 2שנה בנרבתה-עלון פנימי מוקדש לחג היובל' ,דב ג ,.שנה  15מס'  ,1957 ,(91) 1עמ' 2
 3העלון האינפורמטיבי ,כרכור ,מס'  ,13.12.1942 ,5עמ' 1
 4השלישי הושלם בשנת  ,1946ע"פ העלון האינפורמטיבי ,נרבתה ,מס' 17.5.1946 ,14
 5תולדות המשתלה במענית ,עזריאל אלטמן ,1998 ,עמ' 3
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
מגדל המים
פרק ג' – תיאור פיסי
 .8תיאור פיסי כללי:

שיוך תקופתי/סגנוני :מגדל מים מינימליסטי ופונקציונאלי.
שטח מגרש :ללא

שטח מבונה 58.37 :מ"ר

שטח קומה טיפוסית 58.37 :מ"ר מספר קומות :גובה כ 10-מטרים

)  ( ...מרתף

תיאור מילולי קצר של המצב הפיסי:
לא ניכרות בבניין בבנין בעיות הנדסיות ומצב ההשתמרות טוב .סביב המבנה מפגעים חזותיים כגון
כבלים ,תאורה חדשה.
תיאור מילולי של הבניין :בנין אבן רבוע חד-קומתי ,מקורה גג רעפים.
תצורת חלונות ופתחים :פתחים מלבניים אורכיים.
סימטריה בחזית ( V ) :כן ) ( לא
כללי :מגדל בטון גלילי במערבו תיבה המחפה על סולם גישה.
יסודות :בטון מזוין.
מעטפת :בטון חשוף.
גג :שטוח.
רצפות:
פרטי חוץ :ללא.
פרטי פנים :ללא.
פרק ד'  :הערכת המבנה
 .9הערכת חשיבות:
סיווג השימור  :אתר לשימור בדרגה ב'.
דרוג חשיבות כללית של האתר :מקומית.
 .10ערך היסטורי תרבותי:
קשר להתפתחות היסטורית ,כלכלית ,פוליטית או תרבותית של חברה נתונה :מקור החיים של
הישוב.
 .11ערך ארכיטקטוני/עיצובי:
אתר המייצג סגנון/תקופה/טיפוס ארכיטקטוני:
אלמנטים וערכים מיוחדים :המבנה נוצק בטון מזוין במספר שלבים .כיוון שהחזית נותרה חשופה ,ללא
חיפוי ,ניתן לראות את פסי תבנית היציקה העשויה הקרשים אנכיים ואת התפר שבין היציקות.
ערך נופי :מגדל המים היה המענה הציוני למינרט המסגד המקומי )ולזכרון הרחוק של צריח הכנסיה
האירופאית( .המבנה הפונקציונלי ,מקור מים-חיים והשומר על החיים )כמגדל תצפית( ,סמל את
ההאחזות בקרקע במיתולוגיה העברית ,בגרפיקה ובספרות .המגדל הינו חלק ממרכז מענית.
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סיכום הערכת חשיבות האתר ומרכיביו:
האתר /לאומית

מקומית

קהילתית

חשיבות
ערך היסטורי

V

ערך ארכיטקטוני
ערך נופי

V

פרק ה' :המלצות לשימור
 .13המלצות ראשונית:
תיעוד המבנה:

)( V

ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ושלבי הבנייה ,חומר רקע
אודות המתכננים ודיירים עיקריים .תיעוד המצב הפיזי הקיים כולל סקר הנדסי ושחזור המצב
המקורי בתוכניות ,חזיתות וחתכים הכוללים את הפרטים המקוריים של המבנה.
)( V

תיעוד הגינה/צמחייה ההיסטורית:

) (

שימור צמחייה:

) (

תיעוד ראשוני של אתר המכיל מספר מרכיבים:

)( V

בדיקה הנדסית:
ביצוע סקר פיזי הנדסי על ידי מהנדס בניין לבדיקת מצב ההשתמרות של המבנה והצעת
אפשרויות לחיזוק והצלת המבנה.
הערה :אין בכדי האמור לעייל לפטור את חובת התיעוד המלא של האתר.
 .14המלצות פיזיות:

הסרת מפגעים פיזיים :הסרת האנטנה מגג המגדל.
הסרת מפגעים חזותיים:
•

הסרת האנטנה מגג המגדל; פירוק הסגירה הזמנית של המרפסת בצפון; הסרת תשתיות
טלפון וכבלים.

 .15המלצות לשימור:

3.3.4
רח' אחד העם ) 9מגדל שלום ( ת"א  ,65251טל' ,03-5163082 :פקס03-5163079:
Tel. 972 3 5163082 Fax. 972 3 5163079 9 Ehad Haam, Tel Aviv 65251
amnon@baror-arc.com www.amnon-baror.com

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
מגדל המים

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 3

•

שימור המבנה על פי תיק התיעוד.

•

פתיחת המרפסת שנסגרה .במידת הצורך ,טיפול בבטון.

פרק ו' :פרטי הסוקר
 .16הסוקר:
שם הסוקר :אדר' נעה שק ,אמנון בר אור אדריכלים בע"מ .הכשרה מקצועית :אדריכלית
כתובת :רחוב אחד העם  9תל אביב טלפון03-5160035 :
 .17פרטי הסקר:
תאריך הסקר :אוקטובר-נובמבר 2007
מקורות:
ארכיון מענית
רינה ברקת ,ארכיון מענית.

מגדל המים מדרום :פרט יציקת הבטון ,אוקטובר .2007

מגדל המים ,הנוקטה וחדר האוכל מכיוון מערב ,אוקטובר .2007
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הנוקטה

סקר מבנים ואתרים היסטוריים
כרטיס אתר מספר  – 4הנוקטה

פרק א' – פרטים מזהים
 .1זיהוי האתר:
שם המבנה :הנוקטה
שמות וכינויים אחרים :הנשקיה ,מחסן הנשק
 .2מיקום ופרטים נוספים:
רחוב :מבנה 423

שכונה:

גוש:

חלקה:

שנת הקמה1942-1943 :
ארכיטקט/מתכנן/אדריכל נוף/מעצב/מהנדס :לא קיימות תכניות ,כנראה המחלקה הטכנית של הקיבוץ
הארצי
 .3טיפוס יעוד או שימוש:
 3.1שימושי הבניין :נשקיה
 3.2תיאור :נבנה במקור כנשקיה ובית בטחון .כיום משמש לאחסנה.
 (V) 3.3מאוכלס

) ( לא מאוכלס

 3.4דיירים/משתמשים )במידה ונעשה אצלם ביקור(:
 .4סוג האתר ותיאור כללי:
מרכיבי האתר:
סוג המרכיב

מס' יחידה

מאפיינים בתוך האתר

)  ( Vבניין

1

מבנה קטן במרכז הקיבוץ בנוי אבן ומקורה גג רעפים.

) ( מבנה נוסף
) ( אובייקט
) ( מרכיב נופי
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הנוקטה
פרק ב' – היסטוריה
 .5פרטים מזהים:
שמות היסטוריים :הנוקטה ,הנשקיה ,בית הבטחון.

מיקום היסטורי :על ראש הגבעה במרכז הקיבוץ ,בסמיכות למגדל המים ולחדר האוכל.
בעלים/דיירים בעלי חשיבות היסטורית:
ייעוד היסטורי :נשקיה
שימושים היסטוריים :נשקיה
 .6קורות התכנון והבניה:
תאריך תכנון(?) 1942 :

בנייה1942-3 :

שלבי בנייה עיקריים )לציון במידה וקיים בתוכניות הבניה או תוספת מובחנת שנסקרה בשטח(:
 :1942-3הבנין נבנה בשלב אחד.
סיום בניה מקורית1943 :
ארכיטקט/מתכנן שותף :כנראה המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי )לא נמצאה תכנית בארכיון
הקיבוץ(.
יזם :קיבוץ מענית במימון מחלקת הקרקע והייעור של הקק"ל.
 .7תיאור מילולי של האתר ,מאפייניו ותולדות התפתחותו:
הנוקטה )כנראה 'נשקיה' בטורקית( הינה אחד המבנים הראשונים במענית.
החדר החד-קומתי נבנה במימון הקק"ל 1מבטון מזוין עם פתח כניסה אחד הפונה למרכז הקיבוץ
וחלונות קטנים בחזיתות .המבנה מחופה כולו אבן ,בהתאם למגמת החברים לבנות באבן בשנות ה-
 ,40במילוט גס של המישקים.
פרק ג' – תיאור פיסי
 .8תיאור פיסי כללי:
שיוך תקופתי/סגנוני :מבנה פונקציונאלי פשוט מאבן.
שטח מגרש :ללא

שטח מבונה 17.94 :מ"ר

שטח קומה טיפוסית 17.94 :מ"ר מספר קומות1 :

)  ( ...מרתף

תיאור מילולי קצר של המצב הפיסי:
לא ניכרות בבניין בבנין בעיות הנדסיות ומצב ההשתמרות טוב למעט סגירת חלק מהדלת המקורית
בבטון מזוין .סביב המבנה מפגעים חזותיים כגון כבלים ,תאורה חדשה.
 1ישיבת הועדה ) ,(16.5.42ועדה כלכלית ומשק מ 4.9.41 -עד  ,31.12.42רשומה  2.11מס' ,4
ארכיון מענית
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הנוקטה

תיאור מילולי של הבניין :בנין אבן רבוע חד-קומתי ,מקורה גג רעפים.
תצורת חלונות ופתחים :פתחים מלבניים אורכיים.
סימטריה בחזית ( V ) :כן ) ( לא
כללי :בנין בטון בחיפוי אבן .בבניין משקופי אבן ופרטי בטון משולבים באבן.
יסודות :בטון מזוין.
מעטפת :חיפוי אבן במילוט גב של הממשקים.
גג :גג  4שיפועי.
רצפות:
פרטי חוץ :ללא.
פרטי פנים :ללא.
פרק ד'  :הערכת המבנה
 .9הערכת חשיבות:
סיווג השימור  :אתר לשימור בדרגה ב'.
דרוג חשיבות כללית של האתר :מקומית.
 .10ערך היסטורי תרבותי:
קשר להתפתחות היסטורית ,כלכלית ,פוליטית או תרבותית של חברה נתונה :הבניין ענה על
צרכי הבטחון בתקופה של מציאות בטחונית קשה ביישוב ספר בגבול.
 .11ערך ארכיטקטוני/עיצובי:
אתר המייצג סגנון/תקופה/טיפוס ארכיטקטוני:
אלמנטים וערכים מיוחדים:
ערך נופי :ערכו של המבנה כחלק ממכלול היסטורי ואורבני לשימור.
.12
ערך

סיכום הערכת חשיבות האתר ומרכיביו:
האתר /לאומית

מקומית

קהילתית

חשיבות
ערך היסטורי

V

ערך ארכיטקטוני
ערך נופי

V

פרק ה' :המלצות לשימור
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
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 .13המלצות ראשונית:
תיעוד המבנה:

)( V

ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ושלבי הבנייה ,חומר רקע
אודות המתכננים ודיירים עיקריים .תיעוד המצב הפיזי הקיים ושחזור המצב המקורי בתוכניות
חזיתות וחתכים הכוללים את הפרטים המקוריים של המבנה.
)( V

תיעוד הגינה/צמחייה ההיסטורית:

) (

שימור צמחייה:

) (

תיעוד ראשוני של אתר המכיל מספר מרכיבים:

)( V

בדיקה הנדסית:
ביצוע סקר פיזי הנדסי על ידי מהנדס בניין לבדיקת מצב ההשתמרות של המבנה והצעת
אפשרויות לחיזוק והצלת המבנה.
הערה :אין בכדי האמור לעייל לפטור את חובת התיעוד המלא של האתר.
 .14המלצות פיזיות:

הסרת מפגעים פיזיים:
הסרת מפגעים חזותיים:
•

הסרת תשתיות טלפון ,הסתרת גופי התאורה הצמודים למבנה.

 .15המלצות לשימור:
•

שימור המבנה בן הקומה האחת על פי תיק התיעוד.

•

הסרת חיפוים מאוחרים ושיחזור רעפי הבטון )האופייניים לבניה במענית ואשר הוחלפו
ברעפי חרס( במידת הצורך ,טיפול באבן.

•

הסרת שלט השימור מקיר המבנה וקביעתו על כן סמוך לכניסה למבנה.
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פרק ו' :פרטי הסוקר
 .16הסוקר:
שם הסוקר :אדר' נעה שק ,אמנון בר אור אדריכלים בע"מ .הכשרה מקצועית :אדריכלית
כתובת :רחוב אחד העם  9תל אביב טלפון03-5160035 :
 .17פרטי הסקר:
תאריך הסקר :אוקטובר-נובמבר 2007
מקורות:
תצ"א  ps4_5013של מפ"י.
רינה ברקת ,ארכיון מענית.

תצלום אויר .1944 ,מקור :המרכז למיפוי ישראל.
הנוקטה בנויה על ראש גבעת מענית ,בסמיכות לחדר האוכל.
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הנוקטה מדרום-מערב בשנים הראשונות להתיישבות )ללא ציון תאריך( ,צלם :ליפי ,מס' 1-368
בארכיון מענית.

מימין לשמאל :הנוקטה ,מגדל המים וחדר האוכל מצולמים מכיוון מערב ,אוקטובר .2007
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הנוקטה מכיוון דרום ,אוקטובר .2007
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הסלע של הרצפלד

סקר מבנים ואתרים היסטוריים
כרטיס אתר מספר  – 5הסלע של הרצפלד
פרק א' – פרטים מזהים
 .1זיהוי האתר:
שם המבנה :הסלע של הרצפלד.
שמות וכינויים אחרים:
מיקום ופרטים נוספים:
רחוב:

סמוך למבנים  402 ,610ו423-

גוש:

שכונה:

חלקה:

שנת הקמה:
ארכיטקט/מתכנן/אדריכל נוף/מעצב/מהנדס:
טיפוס יעוד או שימוש:
 3.1שימושי הבניין :נקודת ציון במרכז הקיבוץ
 3.2תיאור :מקום טקס העליה לקרקע ו-נ.צ .גיאוגרפית בריטית.
 ( ) 3.3מאוכלס

) ( לא מאוכלס

 3.4דיירים/משתמשים )במידה ונעשה אצלם ביקור(:
 .2סוג האתר ותיאור כללי:
מרכיבי האתר:
מס' יחידה

סוג המרכיב
)

( בניין

)

( מבנה נוסף

)

( אובייקט
1

)  ( Vמרכיב נופי

מאפיינים בתוך האתר

סלע.

פרק ב' – היסטוריה
 .3פרטים מזהים:
שמות היסטוריים :הנוקטה ,הנשקיה ,בית הבטחון.
מיקום היסטורי :נקודת העליה לקרקע בשנת  ,1942על ראש הגבעה במרכז הקיבוץ ,בסמיכות לחדר
האוכל ,למגדל המים ולנוקטה.
בעלים/דיירים בעלי חשיבות היסטורית:
ייעוד היסטורי:
שימושים היסטוריים:
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הסלע של הרצפלד

 .4קורות התכנון והבניה:
תאריך תכנון:

בנייה:

שלבי בנייה עיקריים )לציון במידה וקיים בתוכניות הבניה או תוספת מובחנת שנסקרה בשטח(:
בימי המנדט קבעו הבריטים בסלע זה נ.צ.
הסלע נוסר )באמצע שנות ה (40-למעבר דרך.
סיום בניה מקורית:
ארכיטקט/מתכנן שותף:
יזם:
 .5תיאור מילולי של האתר ,מאפייניו ותולדות התפתחותו:

בצהרי ה 7.9.1942 -התקיים טקס על ראש גבעת מענית ,במהלכו נאם אברהם הרצפלד,
מראשי תנועת מפא"י )לימים חבר כנסת מטעמה( וראש מחלקת ההתיישבות של המרכז
החקלאי .כחלק מפעילותו להקמת ישובים חדשים השתתף 1הרצפלד בכל טקסי העליה
לקרקע של ישובים חדשים ונהג לשאת דברים.
"אתם מתבוננים סביב וחושבים שאין כאן כלום .והרי באו לכאן אנשים אשר רוצים לבנות
להם מולדת .ובעוד כמה שנים – מה לא יהיה כאן?
אני מודיע לכם ,קינדערלאך ,הכל יהיה כאן.
יהיו בתים ועצים ,מים וחרושת ,רפתות ,לולים ,כרמים ,ילדים ונוער.
הכל יהיה כאן!"

2

פרק ג' – תיאור פיסי
 .6תיאור פיסי כללי:
שיוך תקופתי/סגנוני :סלע מקומי.
שטח מגרש :ללא

שטח מבונה:

שטח קומה טיפוסית:

מספר קומות:

)  ( ...מרתף

תיאור מילולי קצר של המצב הפיסי:
לא ניכרות בבניין בבנין בעיות הנדסיות ומצב ההשתמרות טוב למעט סגירת חלק מהדלת המקורית
בבטון מזוין .סביב המבנה מפגעים חזותיים כגון כבלים ,תאורה חדשה.
תיאור מילולי של הבניין :בנין אבן רבוע חד-קומתי ,מקורה גג רעפים.
 1מתוך אתר האינטרנט של כנסת ישראל:
http://www.knesset.gov.il/mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=392
 2ימי בראשית-סיפורי מקום ומקומות ,ארכיון מענית ,2002 ,עמ' 4
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 5

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הסלע של הרצפלד
תצורת חלונות ופתחים :פתחים מלבניים אורכיים.
סימטריה בחזית) :

( כן ) ( לא

כללי:
יסודות:
מעטפת:
גג:
רצפות:
פרטי חוץ:
פרטי פנים:
פרק ד'  :הערכת המבנה
 .7הערכת חשיבות:
סיווג השימור  :אתר לשימור בהגבלות מחמירות.
דרוג חשיבות כללית של האתר :מקומית.
 .8ערך היסטורי תרבותי:
נקודת הציון של ראשית ההתיישבות.
 .9ערך ארכיטקטוני/עיצובי:
אתר המייצג סגנון/תקופה/טיפוס ארכיטקטוני:
אלמנטים וערכים מיוחדים:
ערך נופי :מייצג של המסלע הטבעי של גבעת מענית ,חלק מהדשא הגדול המרכז הקיבוץ .נ.צ.
בריטית.
 .10סיכום הערכת חשיבות האתר ומרכיביו:
ערך

האתר /לאומית

מקומית

קהילתית

חשיבות
ערך היסטורי

V

V

ערך ארכיטקטוני
ערך נופי

V
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פרק ה' :המלצות לשימור
 .11המלצות ראשונית:
)( V

תיעוד המבנה:

)( V

תיעוד הגינה/צמחייה ההיסטורית:

) (

שימור צמחייה:
מומלץ כי אגרונום  /אדריכל נוף יתעד את הצמחייה לסוגיה וייתן הנחיות להמשך טיפול בה,
לשם שמירתה והתפתחותה העתידית.

) (

תיעוד ראשוני של אתר המכיל מספר מרכיבים:

) (

בדיקה הנדסית:
 .12המלצות פיזיות:

הסרת מפגעים פיזיים:
הסרת מפגעים חזותיים:
 .13המלצות לשימור:
•

שימור הסלע כחלק מהפיתוח הנופי של מרכז הקיבוץ.

פרק ו' :פרטי הסוקר
 .14הסוקר:
שם הסוקר :אדר' נעה שק ,אמנון בר אור אדריכלים בע"מ .הכשרה מקצועית :אדריכלית
כתובת :רחוב אחד העם  9תל אביב טלפון03-5160035 :
 .15פרטי הסקר:
תאריך הסקר :אוקטובר-נובמבר 2007
מקורות:
תצ"א  ps4_5013של מפ"י.
רינה ברקת ,ארכיון מענית.
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תצלום אויר .1944 ,מקור :המרכז למיפוי ישראל.

הסלע של הרצפלד מצפון-מערב,
כולל שלט השימור ,אוקטובר 2007

פרט :נ.צ גיאוגרפית בריטית ,אוקטובר 2007

הסלע של הרצפלד וברקע צמחיה ,אוקטובר 2007
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים
כרטיס אתר מספר  –6הקיר הדרומי של חדר האוכל

פרק א' – פרטים מזהים
 .1זיהוי האתר:
שם המבנה :הקיר הדרומי של חדר האוכל
שמות וכינויים אחרים:
 .2מיקום ופרטים נוספים:
רחוב :מבנה 402

שכונה:

גוש:

חלקה:

שנת הקמה1944-1945 :
ארכיטקט/מתכנן/אדריכל נוף/מעצב/מהנדס :לא קיים תיעוד ,כנראה המחלקה הטכנית של הקיבוץ
הארצי .
 .3טיפוס יעוד או שימוש:
 3.1שימושי הבניין :חדר אוכל.
 3.2תיאור :חדר האוכל.
 (V) 3.3מאוכלס

) ( לא מאוכלס

 3.4דיירים/משתמשים )במידה ונעשה אצלם ביקור(:
 .4סוג האתר ותיאור כללי:
מרכיבי האתר:
סוג המרכיב

מס' יחידה

מאפיינים בתוך האתר

)  ( Vבניין

1

קיר האבן הדרומי של חדר האוכל משנות ה.40-

) ( מבנה נוסף
) ( אובייקט
) ( מרכיב נופי
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הקיר הדרומי של חדר האוכל

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר6

פרק ב' – היסטוריה
 .5פרטים מזהים:
שמות היסטוריים :הקיר הדרומי של חדר האוכל.
מיקום היסטורי :במרכז הקיבוץ ,על גבעת מענית.
בעלים/דיירים בעלי חשיבות היסטורית:
ייעוד היסטורי :חדר אוכל.
שימושים היסטוריים :חדר אוכל.
 .6קורות התכנון והבניה:
תאריך תכנון?1944 :

בנייה1944 :

שלבי בנייה עיקריים )לציון במידה וקיים בתוכניות הבניה או תוספת מובחנת שנסקרה בשטח(:
בנין האבן ,שהחליף את צריף העץ הארעי ,1נחנך ביום ד' באדר התש"ה 16 ,בפברואר .1945

2

בשנת  1959הורחב עם בנית אגף צפוני בתכנון המחלקה הטכנית
בשנת  1969נבנה חדר-אוכל חדש .מהמבנה המקורי ,שהוסב למטבח הנוכחי ,נותר רק הקיר הדרומי.
סיום בניה מקורית :פברואר .1945
ארכיטקט/מתכנן שותף :כנראה המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי.
יזם :קיבוץ מענית.

 1במשך תקופה קצרה שמש מחסן הבגדים כחדר אוכל ארעי למאה סועדים במשמרת אחת,
עלון מס'  .17.6.1944 ,2/44יתכן ומדובר בצריף ,שהוקם בראשית שנת  1942לפועלים בבדוס,
המוזכר ע"י ועדת המשק בישיבתה ב 16.5.1942 -מתוך ועדה כלכלית ומשק מ 4.9.41 -עד
 ,31.12.42רשומה  2.11מס'  ,4ארכיון מענית.
 2ימי בראשית-סיפורי מקום ומקומות ,ארכיון מענית ,2002 ,עמ' 9
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הקיר הדרומי של חדר האוכל

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר6

 .7תיאור מילולי של האתר ,מאפייניו ותולדות התפתחותו:
חדר האוכל תוכנן במוקד הפיזי של הקיבוץ ,בהתאם לחשיבותו הכלכלית והתרבותית וכחיץ בין אזור
המגורים לאזור המשק.
בחנוכת חדר האוכל הוקראה מגילה ,שתוכנה פורסם כעבור שנה )בחגיגות השנה לחנוכה?(

3

"הבית הזה נועד להיות:
בית אוכל לחברת עמלים ,המוציאים את לחמם בזיעת אפים ,מקום לשבור רעבונם של יגיעי כפים,
הבאים להחליף כוח בבנין כפר במולדת.
בית ועד לאספות חברי ,לעיצוב בדמוקרטיה הקיבוצית ויצירת חברה חפשית וצודקת שכמוה לא
היתה עוד.
זירה לבירורים מעמיקים ,שובי לב ,לטיפוח השותפות הרעיונית של תנועה סוציאליסטית ,יוצרת
ולוחמת.
היכל לתרבות לאומית-מעמדית,
במה לאמנות מקורית שכולה שלנו,
מרכז החויות הקולקטיביות של הקבוץ ,שמחותיו ויגונו ,חגיו ומועדיו".
פרק ג' – תיאור פיסי
 .8תיאור פיסי כללי:
שיוך תקופתי/סגנוני :הקיר הדרומי הוא קיר בטון בחיפוי אבן ובו פעורים שני חלונות
שטח מגרש :ללא

שטח מבונה :קיר באורך  5.45מ'
מספר קומות1 :

שטח קומה טיפוסית:

)  ( ...מרתף

תיאור מילולי קצר של המצב הפיסי:
הקיר הינו קיר פנימי בחזית האחורית ומעברו הפנימי המטבח .הקיר מוזנח ועליו מפגעים.
תיאור מילולי של הבניין:
הקיר הדרומי של חדר האוכל הקיבוצי ,שנבנה במקור בצורת "ר".
תצורת חלונות ופתחים :שני פתחים מלבניים אופקיים ,המחולקים כל אחד ל 3-כנפיים.
סימטריה בחזית ( V) :כן ) ( לא
כללי :קיר בטון בחיפוי אבן.
יסודות :בטון מזוין.
מעטפת :חיפוי אבן למעט העמוד בין שני החלונות ,שהינו מבטון חשוף.
גג :רעפים.
רצפות:
פרטי חוץ :משקופי בטון.
פרטי פנים :לא נותרו.
3

"בשער" ,מס'  ,22.2.1946 ,1עמ' 1
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3.6.3

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר6

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הקיר הדרומי של חדר האוכל
פרק ד'  :הערכת המבנה
 .9הערכת חשיבות:
סיווג השימור  :אתר לשימור בדרגה ב'.
דרוג חשיבות כללית של האתר :מקומית.
 .10ערך היסטורי תרבותי:

קשר להתפתחות היסטורית ,כלכלית ,פוליטית או תרבותית של חברה נתונה :הקיר החיצוני הינו
השריד האחרון לחדר האוכל הראשון של הקיבוץ וחלק ממכלול מרכז הקיבוץ .לא נותר זכר לחדר
האוכל הראשון בפנים החלל או בחזיתות האחרות.
 .11ערך ארכיטקטוני/עיצובי:
אתר המייצג סגנון/תקופה/טיפוס ארכיטקטוני :בניה באבן ,בהתאם לעקרונות המנחים של מייסדי
מענית בעשור הראשון להתיישבות.
אלמנטים וערכים מיוחדים :חיבור בטון חשוף וחיפוי אבן.
ערך נופי :כחלק ממתחם הציבור שבמרכז הקיבוץ.
.12
ערך

סיכום הערכת חשיבות האתר ומרכיביו:
האתר /לאומית

מקומית

קהילתית

חשיבות
ערך היסטורי

V

ערך ארכיטקטוני

V

ערך נופי

V

פרק ה' :המלצות לשימור
 .13המלצות ראשונית:
)( V

תיעוד המבנה:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ושלבי הבנייה ,חומר רקע
אודות המתכננים ודיירים עיקריים .תיעוד המצב הפיזי הקיים ושחזור המצב המקורי בתוכניות
חזיתות וחתכים הכוללים את הפרטים המקוריים של המבנה.

)( V

תיעוד הגינה/צמחייה ההיסטורית:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ,חומר רקע אודות המתכננים
והמבצע ובעלי האתר ההיסטורי .תיעוד המצב הפיזי הקיים ,שחזור המצב המקורי של הגינה
בתוכניות ומבטים הכוללים את הפרטים המקוריים והצמחייה באתר.

3.6.4
רח' אחד העם ) 9מגדל שלום ( ת"א  ,65251טל' ,03-5163082 :פקס03-5163079:
Tel. 972 3 5163082 Fax. 972 3 5163079 9 Ehad Haam, Tel Aviv 65251
amnon@baror-arc.com www.amnon-baror.com

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הקיר הדרומי של חדר האוכל
) (

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר6

שימור צמחייה:
מומלץ כי אגרונום  /אדריכל נוף יתעד את הצמחייה לסוגיה וייתן הנחיות להמשך טיפול בה,
לשם שמירתה והתפתחותה העתידית.

) (

תיעוד ראשוני של אתר המכיל מספר מרכיבים:

)( V

בדיקה הנדסית:
ביצוע סקר פיזי הנדסי על ידי מהנדס בניין לבדיקת מצב ההשתמרות של המבנה ולהציע
אפשרויות לחיזוק והצלת המבנה.
הערה :אין בכדי האמור לעייל לפטור את חובת התיעוד המלא של האתר.
 .14המלצות פיזיות:

הסרת מפגעים פיזיים:
הסרת מפגעים חזותיים :הסרת מזגנים,צנרת ופסולת מהקיר ומשני הקירות החיצוניים הניצבים לו
על-מנת להדגיש את נוכחותו.
 .15המלצות לשימור:
•

שימור הקיר על פי תיק תיעוד.

•

הסרת חיפוים במידת הצורך ,טיפול באבן.

•

העברת שילוט המבנה מהקיר המערבי כשלט עומד )מנותק מהמבנה( במקום בולט לצד
המדרכה.
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הקיר הדרומי של חדר האוכל

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר6

פרק ו' :פרטי הסוקר
 .16הסוקר:
שם הסוקר :אדר' נעה שק ,אמנון בר אור אדריכלים בע"מ .הכשרה מקצועית :אדריכלית
כתובת :רחוב אחד העם  9תל אביב טלפון03-5160035 :
 .17פרטי הסקר:
תאריך הסקר :אוקטובר-נובמבר 2007
מקורות:
ארכיון מענית.
ארכיון מ.פ.ת) .משרד התכנון בקיבוץ(.
רינה ברקת ,ארכיון מענית.
תצ"א  ps4_5013של מפ"י.

תצלום אויר .1944 ,מקור :המרכז למיפוי ישראל.
חדר האוכל בצורת "ר" בנוי על ראש גבעת מענית זמן קצר לפני חנוכתו.
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הקיר הדרומי של חדר האוכל

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר6

הקיר המערבי של חדר האוכל ,שנות ה ,40-צלם :ליפי ,מס'  6-13בארכיון מענית.

הקיר הדרומי מחלל המטבח ,נובמבר .2007
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 7

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית חביבה

סקר מבנים ואתרים היסטוריים
כרטיס אתר מספר  –7בית חביבה

פרק א' – פרטים מזהים
 .1זיהוי האתר:
שם המבנה :בית חביבה
שמות וכינויים אחרים:
 .2מיקום ופרטים נוספים:
רחוב :מבנה 403

שכונה:

גוש:

חלקה:

שנת הקמה1957 :
ארכיטקט/מתכנן/אדריכל נוף/מעצב/מהנדס :אדריכל קובה )יעקב( גבר ,המחלקה הטכנית של הקיבוץ
הארצי
 .3טיפוס יעוד או שימוש:
 3.1שימושי הבניין :מבנה תרבות והנצחה.
 3.2תיאור :נבנה כמבנה תרבות והנצחה ,כחלק ממכלול מבני תרבות.
 (V) 3.3מאוכלס

) ( לא מאוכלס

 3.4דיירים/משתמשים )במידה ונעשה אצלם ביקור(:
 .4סוג האתר ותיאור כללי:
מרכיבי האתר:
סוג המרכיב

מס' יחידה

מאפיינים בתוך האתר

)  ( Vבניין

1

מבנה ציבור במערב מרכז הקיבוץ ,צפוני לבתי הילדים
בסמוך לספריה-בית ההנצחה.

) ( מבנה נוסף
) ( אובייקט
) ( מרכיב נופי

3.7.1
רח' אחד העם ) 9מגדל שלום ( ת"א  ,65251טל' ,03-5163082 :פקס03-5163079:
Tel. 972 3 5163082 Fax. 972 3 5163079 9 Ehad Haam, Tel Aviv 65251
amnon@baror-arc.com www.amnon-baror.com

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 7

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית חביבה
פרק ב' – היסטוריה
 .5פרטים מזהים:
שמות היסטוריים :בית חביבה.

מיקום היסטורי :בקצה המערבי של אזור מבני הציבור במרכז הקיבוץ ,מזרחית לשיכון הותיקים
הראשון )שכונת המגורים המערבית(.
בעלים/דיירים בעלי חשיבות היסטורית:
המבנה מנציח את זכרה של הצנחנית חביבה רייק ,חברת מענית ,שנרצחה בשעת שליחותה להצלת
יהודים ,ב.20.11.1944-
ייעוד היסטורי :הנצחה וחדר קריאה.
שימושים היסטוריים :מועדון לחבר וארועים.
 .6קורות התכנון והבניה:
בנייה1957 :

תאריך תכנון :שנות ה50-

שלבי בנייה עיקריים )לציון במידה וקיים בתוכניות הבניה או תוספת מובחנת שנסקרה בשטח(:
בסוף שנות ה 40-או ראשית שנות ה 50-הכין האדריכל תכנית לקומפלקס של  3מבני תרבות והנצחה
)מהם נבנו רק שניים( ופיתוח נופי.
ע"פ העלון האינפורמטיבי ,נרבתה ,1.5.1950 ,עמ'  ,7עולה כי הבניה החלה כבר ב" :1950-נמשך
סיתות האבן לבית חביבה )קבלנו סוף סוף מהקבה"א על חשבון השליש שמגיע לנו מהמגבית 1000
ל"י(".
היסודות נוצקו באמצע שנות ה 50-ואחריהם נגמר התקציב.
 – 1957החבר דב גולדשטיין ,שהיה פעיל בסוכנות היהודית ,הצליח לגייס תרומות מהסוכנות
וממשרד השיכון והבניה הושלמה.
סיום בניה מקורית1957 :
ארכיטקט/מתכנן שותף :אדריכל יעקב )קובה( גבר ,המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי.
האמפיתאטרון תוכנן ע"י אדריכל הנוף ליפא יהלום )מקור :העלון האינפורמטיבי ,נרבתה ,שנה עשירית,
מס'  ,30.7.1954 ,(56) 10עמ' .(2
יזם :קיבוץ מענית.
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 7

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית חביבה

 .7תיאור מילולי של האתר ,מאפייניו ותולדות התפתחותו:
רעיון הנצחתה של חביבה במבנה ציבור עלה זמן קצר לאחר מותה בשנת  ,1944כך עולה משיחת
הקיבוץ 1ב ,15.11.1945 -אז סוכם על הכנת אזכרה" ,הקמת בית חביבה ואמפיתאטרון" והוצאת
חוברת.
הקיבוץ פנה לאדריכל יעקב )קובה( גבר מהמחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי .גבר הגיש תכנית
לקומפלקס בנוי של  3מבני תרבות והנצחה ,מקושרים בארקדה ובמרכז הכיכר שנוצרה ביניהם פסל של
חביבה )שלא סותת בסופו של דבר בשל קשיי תקציב.(2
בקיר חלל הכניסה ציור קיר של שרגא וייל.
פרק ג' – תיאור פיסי
 .8תיאור פיסי כללי:
שיוך תקופתי/סגנוני :בית מגורים קיבוצי פשוט.
שטח מגרש :ללא

שטח מבונה 240.97 :מ"ר

שטח קומה טיפוסית 240.97 :מ"ר מספר קומות1 :

)  ( ...מרתף

תיאור מילולי קצר של המצב הפיסי:
לא ניכרות בבניין בבנין בעיות הנדסיות ומצב ההשתמרות טוב .הריצוף המקורי נשתמר .בבניין
מפגעים חזותיים כגון מזגנים על הקירות ותשתיות טלפון.
תיאור מילולי של הבניין:
תצורת חלונות ופתחים :פתחים מלבניים אורכיים.
סימטריה בחזית ( V ) :כן ) ( לא
כללי :בנין בטון בחיפוי אבן .בבניין משקופי אבן ופרטי בטון משולבים באבן.
יסודות :בטון מזוין.
מעטפת :חיפוי אבן.
גג :בטון שטוח.
רצפות :מרצפות טרצו.
פרטי חוץ :עיטורים פונקציונאליים כולל פרגולה ומשקופים.
פרטי פנים :בקיר חלל הכניסה ציור קיר של שרגא וייל.

1
2
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3.7.3

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 7

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית חביבה
פרק ד'  :הערכת המבנה
 .9הערכת חשיבות:
סיווג השימור  :אתר לשימור בדרגה ב'.
דרוג חשיבות כללית של האתר :מקומית.
 .10ערך היסטורי תרבותי:

קשר להתפתחות היסטורית ,כלכלית ,פוליטית או תרבותית של חברה נתונה :בית הנצחה
לחברת מענית.
 .11ערך ארכיטקטוני/עיצובי:
אתר המייצג סגנון/תקופה/טיפוס ארכיטקטוני :שילוב תיבה מבטון החשוף האופייני לשנות ה50-
בתיבה מחופת אבן ,החומר האופייני למענית.
אלמנטים וערכים מיוחדים :פרגולת כניסה המובילה לחלל פנימי ובו ציור קיר.
ערך נופי :כחלק ממתחם הציבור שבמרכז הקיבוץ.
.12
ערך

סיכום הערכת חשיבות האתר ומרכיביו:
האתר /לאומית

מקומית

קהילתית

חשיבות
ערך היסטורי

V

ערך ארכיטקטוני

V

ערך נופי

V

פרק ה' :המלצות לשימור
 .13המלצות ראשונית:
)( V

תיעוד המבנה:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ושלבי הבנייה ,חומר רקע
אודות המתכננים ודיירים עיקריים .תיעוד המצב הפיזי הקיים ושחזור המצב המקורי בתוכניות,
חזיתות וחתכים הכוללים את הפרטים המקוריים של המבנה.

)( V

תיעוד הגינה/צמחייה ההיסטורית:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ,חומר רקע אודות המתכננים
והמבצע ובעלי האתר ההיסטורי .תיעוד המצב הפיזי הקיים ,שחזור המצב המקורי של הגינה
בתוכניות ומבטים הכוללים את הפרטים המקוריים והצמחייה באתר.
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית חביבה
) (

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 7

שימור צמחייה:
מומלץ כי אגרונום  /אדריכל נוף יתעד את הצמחייה לסוגיה וייתן הנחיות להמשך טיפול בה,
לשם שמירתה והתפתחותה העתידית.
תיעוד ראשוני של אתר המכיל מספר מרכיבים:

) (

מטרת התיעוד הראשוני היא לקבוע דרגת חשיבות לשימור מבנים ,חלקי מבנים ,אלמנטים
שונים וצמחייה באתר ,זאת בכדי לקבוע את היקף ותוכן השימור בו .התיעוד הראשוני יכלול
סקירה היסטורית ,התפתחות ושלבי בנייה ,צילומים ותכניות היסטוריות ומדידה כללית של
המבנים באתר.
בדיקה הנדסית:

)( V

ביצוע סקר פיזי הנדסי על ידי מהנדס בניין לבדיקת מצב ההשתמרות של המבנה ולהציע
אפשרויות לחיזוק והצלת המבנה.
הערה :אין בכדי האמור לעייל לפטור את חובת התיעוד המלא של האתר.
 .14המלצות פיזיות:
הסרת מפגעים פיזיים:
•

המבנה עובר שיפוץ בשעת כתיבת הסקר.

הסרת מפגעים חזותיים:
•

המבנה עובר שיפוץ בשעת כתיבת הסקר.

 .15המלצות לשימור:
•

שימור המבנה על פי תיק התיעוד.

•

הסרת חיפוים במידת הצורך ,טיפול באבן.

•

שימור ציור הקיר בחשיבות גבוהה.

•

שילוט המבנה במתכונת שילוט המבנים בקיבוץ.

•

קביעת פינת זכרון לחביבה רייק בחלל המבנה.
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית חביבה

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 7

פרק ו' :פרטי הסוקר
 .16הסוקר:
שם הסוקר :אדר' נעה שק ,אמנון בר אור אדריכלים בע"מ .הכשרה מקצועית :אדריכלית
כתובת :רחוב אחד העם  9תל אביב טלפון03-5160035 :
 .17פרטי הסקר:
תאריך הסקר :אוקטובר-נובמבר 2007
מקורות:
ארכיון מענית.
ארכיון מ.פ.ת) .משרד התכנון בקיבוץ(.
רינה ברקת ,ארכיון מענית.
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית חביבה

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 7

צילום מצפון-מזרח :בית חביבה בשנות ה ,60-גלוית
שנה טובה של הקיבוץ ,מס'  9-20בארכיון מענית
)משמאל גב הגלויה(.

למטה :בית חביבה מצפון במהלך השיפוצים ,אוקטובר 2007
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר8

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הספריה ובית ההנצחה

סקר מבנים ואתרים היסטוריים
כרטיס אתר מספר  –8הספריה ובית ההנצחה

פרק א' – פרטים מזהים
 .1זיהוי האתר:
שם המבנה :הספריה ובית ההנצחה
שמות וכינויים אחרים:
 .2מיקום ופרטים נוספים:
רחוב :מבנה 408

שכונה:

גוש:

חלקה:

שנת הקמה :שנות ה 50-המוקדמות
ארכיטקט/מתכנן/אדריכל נוף/מעצב/מהנדס :אדריכל קובה )יעקב( גבר ,המחלקה הטכנית של הקיבוץ
הארצי
 .3טיפוס יעוד או שימוש:
 3.1שימושי הבניין :ספריה והנצחה.
 3.2תיאור :נבנה כמבנה תרבות והנצחה ,כחלק ממכלול מבני תרבות.
 (V) 3.3מאוכלס

) ( לא מאוכלס

 3.4דיירים/משתמשים )במידה ונעשה אצלם ביקור(:
 .4סוג האתר ותיאור כללי:
מרכיבי האתר:
סוג המרכיב

מס' יחידה

מאפיינים בתוך האתר

)  ( Vבניין

1

מבנה ציבור במערב מרכז הקיבוץ ,צפוני לבתי הילדים
וסמוך לבית חביבה.

)

( מבנה נוסף

)

( אובייקט

)  ( Vמרכיב נופי

4

ברושים בחזית המזרחית בכניסה לבית ההנצחה.
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר8

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הספריה ובית ההנצחה
פרק ב' – היסטוריה
 .5פרטים מזהים:
שמות היסטוריים :הספריה ובית ההנצחה.

מיקום היסטורי :בקצה המערבי של אזור מבני הציבור במרכז הקיבוץ ,מזרחית לשיכון הותיקים
הראשון )שכונת המגורים המערבית(.
בעלים/דיירים בעלי חשיבות היסטורית:
ייעוד היסטורי :ספריה.
שימושים היסטוריים :ספריה ,במה למופעים ולאחר תוספת קומה-בית הנצחה.
 .6קורות התכנון והבניה:
תאריך תכנון :שנות ה50-

בנייה :שנות ה50-

שלבי בנייה עיקריים )לציון במידה וקיים בתוכניות הבניה או תוספת מובחנת שנסקרה בשטח(:
בראשית שנות ה 50-נבנתה הספריה בקומה אחת .גג הספריה שמש במה למופעים ולהקרנת
סרטים.
בשנת  1975נוספה קומה שניה ובה בית הנצחה לחללי ולמתי הקיבוץ.
סיום בניה מקורית :שנות ה 50-המוקדמות.
ארכיטקט/מתכנן שותף :אדריכל יעקב )קובה( גבר ,המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי.
יזם :קיבוץ מענית.
 .7תיאור מילולי של האתר ,מאפייניו ותולדות התפתחותו:
שנות ה :50-מבנה הספריה ענה על צורכי הקיבוץ המתפתח ,שבעשור הראשון לא היתה בו ספריה
מסודרת גדולה.
המבנה הוקם כחלק מקומפלס להנצחת הצנחנית חביבה רייק ,חברת מענית .הקיבוץ פנה לאדריכל יעקב
)קובה( גבר מהמחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי ,שהגיש תכנית לקומפלקס בנוי של  3מבני תרבות
והנצחה ,בהם מבנה הספריה ,מקושרים בארקדה ובמרכז הכיכר שנוצרה ביניהם פסל של חביבה )שלא
סותת בסופו של דבר בשל קשיי תקציב.(1
"ההנצחה בקיבוצים נעשתה באופן מעשי ,כאתר המשלב הנצחה ותוכן נוסף .במקרים אחדים
שולבה ההנצחה בחדר האוכל או בבית המוסדות .במקרים אחרים נבנה בית הנצחה כחלק ממכלול
מרכז הקיבוץ ,אך כמבנה נפרד .מבנים אלה זכו לאופי פיסולי וסימבולי ונבנו כאנדרטה חיצונית.
בקיבוץ מענית נבנה בנין הנצחה שבחזיתו קיר מפוסל".

1
2

2
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3.8.2

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר8

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הספריה ובית ההנצחה
פרק ג' – תיאור פיסי
 .8תיאור פיסי כללי:

שיוך תקופתי/סגנוני :הקומה התחתונה  -מבנה מינמליסטי וצנוע מבטון מחופה אבן .הקומה העליונה,
שנבנתה בשנות ה 70-מאופיינת בשילוב חומרים :בטון חשוף ,טיח ,ברזל ,שנוספו לחיפוי האבן
הקיים.
שטח מגרש :ללא

שטח מבונה 306.46 :מ"ר

שטח קומה טיפוסית :כ 150 -מ"ר מספר קומות) 2 :בטופוגרפיה מדורגת(.

)  ( ...מרתף

תיאור מילולי קצר של המצב הפיסי:
לא ניכרות בבנין בעיות הנדסיות ומצב ההשתמרות טוב.
תיאור מילולי של הבניין :מבנה שנבנה בשלבים:
הקומה התחתונה תיבת בטון בחיפוי אבן )מנוסרת ומישקי בטון חשוף( עם פתחים מלבניים פשוטים.
הקומה השניה מתייחסת לקו המתאר של הקומה הראשונה :גג הקומה העליונה בתואי הקומה
התחתונה ,אך הקירות המעוגלים של חללי אולם ההנצחה "משחקים" בתואי זה ,חורגים ממנו או
נסוגים ממנו.
תצורת חלונות ופתחים :פתחים מלבניים פשוטים.
סימטריה בחזית ( ) :כן )  ( Vלא
כללי :בנין בטון בחיפוי אבן .בבניין משקופי אבן ופרטי בטון משולבים באבן.
יסודות :בטון מזוין.
מעטפת :הקומה התחתונה מחופה אבן .הקומה השניה מטויחת.
גג :בטון שטוח עבה המדגיש את אופקיות המבנה.
רצפות:
פרטי חוץ :משקופי בטון בקומת הקרקע,מפגשי האבן בבטון החשוף ובטון המטויח.
פרטי פנים:

3.8.3
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר8

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הספריה ובית ההנצחה
פרק ד'  :הערכת המבנה
 .9הערכת חשיבות:
סיווג השימור  :אתר לשימור בדרגה ב'.
דרוג חשיבות כללית של האתר :מקומית.
 .10ערך היסטורי תרבותי:

קשר להתפתחות היסטורית ,כלכלית ,פוליטית או תרבותית של חברה נתונה :חשיבות כמבנה
תרבות וכחלק ממכלול מרכז הקיבוץ.
 .11ערך ארכיטקטוני/עיצובי:
אתר המייצג סגנון/תקופה/טיפוס ארכיטקטוני :בניה מבטון בחיפוי אבן תוך רמיזה לשלד הבטון
)בכותרת הגג של קומה א' וב' ובמשקופי החלונות(.
אלמנטים וערכים מיוחדים :קומפוזיציה של בטון חשוף ,בטון מטויח ,חיפוי אבן וחלונות זכוכית
בפרופילי פלדה.
ערך נופי :כחלק ממתחם הציבור שבמרכז הקיבוץ.
.12
ערך

סיכום הערכת חשיבות האתר ומרכיביו:
האתר /לאומית

מקומית

קהילתית

חשיבות
ערך היסטורי

V

ערך ארכיטקטוני

V

ערך נופי

V

פרק ה' :המלצות לשימור
 .13המלצות ראשונית:
)( V

תיעוד המבנה:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ושלבי הבנייה ,חומר רקע
אודות המתכננים ודיירים עיקריים .תיעוד המצב הפיזי הקיים ושחזור המצב המקורי בתוכניות,
חזיתות וחתכים הכוללים את הפרטים המקוריים של המבנה.

)( V

תיעוד הגינה/צמחייה ההיסטורית:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ,חומר רקע אודות המתכננים
והמבצע ובעלי האתר ההיסטורי .תיעוד המצב הפיזי הקיים ,שחזור המצב המקורי של הגינה
בתוכניות ומבטים הכוללים את הפרטים המקוריים והצמחייה באתר.
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הספריה ובית ההנצחה
) (

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר8

שימור צמחייה :
מומלץ כי אגרונום  /אדריכל נוף יתעד את הצמחייה לסוגיה וייתן הנחיות להמשך טיפול בה,
לשם שמירתה והתפתחותה העתידית.
תיעוד ראשוני של אתר המכיל מספר מרכיבים :

) (

מטרת התיעוד הראשוני היא לקבוע דרגת חשיבות לשימור מבנים ,חלקי מבנים ,אלמנטים
שונים וצמחייה באתר ,זאת בכדי לקבוע את היקף ותוכן השימור בו .התיעוד הראשוני יכלול
סקירה היסטורית ,התפתחות ושלבי בנייה ,צילומים ותכניות היסטוריות ומדידה כללית של
המבנים באתר.
בדיקה הנדסית

)( V

ביצוע סקר פיזי הנדסי על ידי מהנדס בניין לבדיקת מצב ההשתמרות של המבנה ולהציע
אפשרויות לחיזוק והצלת המבנה.
הערה :אין בכדי האמור לעייל לפטור את חובת התיעוד המלא של האתר.
 .14המלצות פיזיות:
הסרת מפגעים פיזיים:
הסרת מפגעים חזותיים:
 .15המלצות לשימור:
•

שימור המבנה על פי תיק התיעוד.

•

הסרת חיפוים במידת הצורך ,טיפול באבן.

•

העברת שילוט המבנה מהקיר המערבי כשלט עומד )מנותק מהמבנה( במקום בולט בכניסה
המזרחית.

פרק ו' :פרטי הסוקר
 .16הסוקר:
שם הסוקר :אדר' נעה שק ,אמנון בר אור אדריכלים בע"מ .הכשרה מקצועית :אדריכלית
כתובת :רחוב אחד העם  9תל אביב טלפון03-5160035 :
 .17פרטי הסקר:
תאריך הסקר :אוקטובר-נובמבר 2007
מקורות:
ארכיון מענית.
ארכיון מ.פ.ת) .משרד התכנון בקיבוץ(.
רינה ברקת ,ארכיון מענית.
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הספריה ובית ההנצחה

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר8

הספריה לפני בנית הקומה השניה ,ארכיון מענית.

הספריה ובית ההנצחה ממערב ,אוקטובר .2007

3.8.6
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הספריה ובית ההנצחה

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר8

הכניסה לבית ההנצחה מכיוון מרכז הקיבוץ )מזרח( וארבעה הברושים ,אוקטובר .2007

פרט הפינה הצפון-מזרחית :החיבור בין הבטון החשוף ,הבטון המטויח ,חיפוי האבן ,הזכוכית
והפלדה ,אוקטובר .2007
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 9

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית האבן הראשון

סקר מבנים ואתרים היסטוריים
כרטיס אתר מספר  –9בית האבן הראשון

פרק א' – פרטים מזהים
 .1זיהוי האתר:
שם המבנה :בית האבן הראשון
שמות וכינויים אחרים :בית מיסטצ'קין ,ארכיון
 .2מיקום ופרטים נוספים:
רחוב :מבנה 404

שכונה:

גוש:

חלקה:

שנת הקמה1943-1944 :
ארכיטקט/מתכנן/אדריכל נוף/מעצב/מהנדס :שמואל מיסטצ'קין )מקור ארכיון מענית(
 .3טיפוס יעוד או שימוש:
 3.1שימושי הבניין :מבנה ציבור
 3.2תיאור :נבנה במקור כבית מגורים .כיום משמש את ארכיון הקיבוץ ומשרדים.
 (V) 3.3מאוכלס

) ( לא מאוכלס

 3.4דיירים/משתמשים )במידה ונעשה אצלם ביקור( :ארכיון
 .4סוג האתר ותיאור כללי:
מרכיבי האתר:
סוג המרכיב

מס' יחידה

מאפיינים בתוך האתר

)  ( Vבניין

1

הבניין נמצא מערבית למבני הציבור באוריינטציה
מזרח-מערב.

)

( מבנה נוסף

)

( אובייקט

)  ( Vמרכיב נופי

2

סביב המבנה עצים ותיקים.

3.9.1
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית האבן הראשון

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 9

פרק ב' – היסטוריה
 .5פרטים מזהים:
שמות היסטוריים :הבניין כונה 'בית האבן הראשון' ,כיוון שהיה אחד מהבנינים הראשונים שנבנו
במענית וחופו אבן.
מיקום היסטורי :בשכונת המגורים המערבית ,בשורת מבני המגורים הקרובה למרכז )בנין יחיד
שנבנה(.
בעלים/דיירים בעלי חשיבות היסטורית :ראשוני הקיבוץ.
ייעוד היסטורי 4 :חדרים ,בכל אחד מגורים ל 3-6 -חברים ,בהתאם לצרכי הקיבוץ.
שימושים היסטוריים :מגורים
 .6קורות התכנון והבניה:
תאריך תכנון:

בנייה1943-4 :

שלבי בנייה עיקריים )לציון במידה וקיים בתוכניות הבניה או תוספת מובחנת שנסקרה בשטח(:
 :1943-4הבנין נבנה בשלב אחד והצמחיה סביבו נטעה במהלך שנות ה.40-
במהלך השנים עבר המבנה שינויים פנימיים ,נוסף לו חדר צפוני ונוספו לו תיקונים מבטון.
סיום בניה מקורית1944 :
ארכיטקט/מתכנן שותף :שמואל מסטצ'קין ,אדריכל במחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי ע"פ תכנית
דומה של הסוכנות לבית דירה בקיבוץ) 1מקור :תכניות בארכיון הקיבוץ(.
יזם :קיבוץ מענית.
 .7תיאור מילולי של האתר ,מאפייניו ותולדות התפתחותו:
הבניין נבנה על ידי קיבוץ מענית בשנים .1943-4
בית מגורים קיבוצי ,הכולל ארבעה חדרים מלבניים פשוטים בשטח של כ 12-מ"ר כל אחד ,ללא
שירותים או מטבחון ,כמקובל בתנועה הקיבוצית בשנות ה.40-
המבנה ניצב על טראסת בטון מחופה אבן ,במזרח גבוהה סנטימטרים בודדים מגובה הקרקע ובדרום
ומערב מעל מפלס הקרקע .רצפת הטרסה משמשת כמרפסת מקורה לצורך אוורור ויצירת תאורה
עקיפה בפנים החדרים .המבנה מקורה רעפי בטון בגג  4שיפועי ,הממשיך כגג ההיקפי של המרפסת.
המבנה מחופה כולו אבן ,בהתאם למגמת החברים לבנות באבן בשנות ה.40-
סכימת הכניסות ייחודית לדגם זה בבניה הקיבוצית :הכניסה לשני החדרים המרכזיים דרך הדופן
הארוכה )מזרח( ,בעוד שהכניסה לחדרים הקיצוניים מהדפנות הניצבות )צפון ודרום( .לא נבנו מבנים
נוספים כעין זה במענית.
 1חוברת  20שנות בניה ,ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ-ישראל ,אגודת
המהנדסים ,האדריכלים והמודדים ,1940 ,עמ' .8
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 9

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית האבן הראשון

ע"פ שיחת הקיבוץ "אנחנו בונים בית הראשון לפי התכנית של הסוכנות  4חדרים גג טרופי מסביב.
ועדת תכנון החליטה לבנות את הבית עם  2כניסות ממזרח ...זה ייקר את הבית ב 16 -לירות".

2

"לניהול העבודה נשלח חבר מטעם 'סולל בונה' .אחר משא ומתן ארוך סוכם שהסתתים ימשיכו
בעבודה .ישנם גם סיכויים שקבוצת שטינזלץ תקבל את בנין הבתים מידי 'סולל בונה'".

3

במהלך השנים נוסף למבנה אגף צפוני.
פרק ג' – תיאור פיסי
 .8תיאור פיסי כללי:
שיוך תקופתי/סגנוני :בית מגורים קיבוצי פשוט.
שטח מגרש :ללא

שטח מבונה :כ 62-מ"ר

שטח קומה טיפוסית :כ 62 -מ"ר

מספר קומות1 :

)  ( ...מרתף

תיאור מילולי קצר של המצב הפיסי:
לא ניכרות בבניין בבנין בעיות הנדסיות ומצב ההשתמרות טוב .פרטי העץ בבניין הוחלפו בחלקם.
הריצוף המקורי נשתמר .בחזית המזרחית נעשו תיקונים מבטון חשוף .בבניין מפגעים חזותיים כגון
מזגנים על הקירות ותשתיות טלפון.
תיאור מילולי של הבניין:
תצורת חלונות ופתחים :פתחים מלבניים אורכיים.
סימטריה בחזית ( V ) :כן ) ( לא
כללי :בנין בטון בחיפוי אבן .בבניין משקופי אבן.
יסודות :בטון בחיפוי אבן.
מעטפת :חיפוי אבן.
גג :גג רעפי בטון  4שיפועי.
רצפות :מרצפות טרצו.
פרטי חוץ :עיטורים פונקציונאליים :פרטים בנויים כגון עמודי לבנים ועץ.
פרטי פנים :ללא.

פרק ד'  :הערכת המבנה
 .9הערכת חשיבות:
סיווג השימור  :אתר לשימור בהגבלות מחמירות.
דרוג חשיבות כללית של האתר :מקומית.
2
3

שיחת קיבוץ16.5.1943 ,
עלון מס' 17.6.1944 ,2
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3.9.3

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 9

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית האבן הראשון
 .10ערך היסטורי תרבותי:

קשר להתפתחות היסטורית ,כלכלית ,פוליטית או תרבותית של חברה נתונה :הבניין מייצג את
אורח החיים הקיבוצי בשנות ה.40-
 .11ערך ארכיטקטוני/עיצובי:
אתר המייצג סגנון/תקופה/טיפוס ארכיטקטוני :הבנין בנוי דגם יחידאי בקיבוץ ומציג סינתיזה של
תפיסה חברתית ואדריכלית עם חשיבה אסתטית ואקלימית .הבנין בנוי חומרים ופרטים אופייניים
לבניה במענית של שנות ה .40-הבנין הוא אחד השרידים שנשתמרו של ראשית המגורים במענית.
אלמנטים וערכים מיוחדים :חיפוי אבן ומשקופי אבן סביב הפתחים; שילוב עמודי עץ וקורות עץ
בעמודי לבנים הנושאים את המרפסת ההיקפית.
ערך נופי :הבניין נצפה ובולט לעין בשל קרבתו למרכז ובשל מיקומו בצפון הגבעה ,בקשר עין לכביש
הכניסה לקיבוץ.
.12
ערך

סיכום הערכת חשיבות האתר ומרכיביו:
האתר /לאומית

מקומית

קהילתית

חשיבות
ערך היסטורי

V

ערך ארכיטקטוני

V

ערך נופי

V

פרק ה' :המלצות לשימור
 .13המלצות ראשונית:
)( V

תיעוד המבנה:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ושלבי הבנייה ,חומר רקע
אודות המתכננים ודיירים עיקריים .תיעוד המצב הפיזי הקיים ושחזור המצב המקורי בתוכניות,
חזיתות וחתכים הכוללים את הפרטים המקוריים של המבנה.

)( V

תיעוד הגינה/צמחייה ההיסטורית:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ,חומר רקע אודות המתכננים
והמבצע ובעלי האתר ההיסטורי .תיעוד המצב הפיזי הקיים ,שחזור המצב המקורי של הגינה
בתוכניות ומבטים הכוללים את הפרטים המקוריים והצמחייה באתר.
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית האבן הראשון
) (

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 9

שימור צמחייה :
מומלץ כי אגרונום  /אדריכל נוף יתעד את הצמחייה לסוגיה וייתן הנחיות להמשך טיפול בה,
לשם שמירתה והתפתחותה העתידית.
תיעוד ראשוני של אתר המכיל מספר מרכיבים :

) (

מטרת התיעוד הראשוני היא לקבוע דרגת חשיבות לשימור מבנים ,חלקי מבנים ,אלמנטים
שונים וצמחייה באתר ,זאת בכדי לקבוע את היקף ותוכן השימור בו .התיעוד הראשוני יכלול
סקירה היסטורית ,התפתחות ושלבי בנייה ,צילומים ותכניות היסטוריות ומדידה כללית של
המבנים באתר.
בדיקה הנדסית

)( V

ביצוע סקר פיזי הנדסי על ידי מהנדס בניין לבדיקת מצב ההשתמרות של המבנה ולהציע
אפשרויות לחיזוק והצלת המבנה.
הערה :אין בכדי האמור לעייל לפטור את חובת התיעוד המלא של האתר.
 .14המלצות פיזיות:
הסרת מפגעים פיזיים:
•

יש להרוס את התוספת הצפונית ,הזרה לערכי המבנה .יש לטפל בגג המבנה ,הגג המרפסת
ובעמודים התומכים בו

הסרת מפגעים חזותיים:
•

הסרת תשתיות טלפון ,מזגנים מקירות המבנה ,מרזב חדש .הסתרת גופי התאורה.

 .15המלצות לשימור:
•

שימור המבנה בן הקומה האחת וארבעה החדרים על פי תיק התיעוד.

•

הסרת חיפוים מאוחרים ושיחזור חלקי הגג שקרסו ,טיפול באבן.

•

שיחזור אלמנטים מקוריים שנהרסו :פרטי הנגרות בחלונות ובדלתות ,עמודים שנהרסו.

•

שימור הצמחיה מול חזיתו המזרחית של המבנה.
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פרק ו' :פרטי הסוקר
 .16הסוקר:
שם הסוקר :אדר' נעה שק ,אמנון בר אור אדריכלים בע"מ .הכשרה מקצועית :אדריכלית
כתובת :רחוב אחד העם  9תל אביב טלפון03-5160035 :
 .17פרטי הסקר:
תאריך הסקר :אוקטובר-נובמבר 2007
מקורות:
ארכיון מענית.
ארכיון מ.פ.ת) .משרד התכנון בקיבוץ(.
רינה ברקת ,ארכיון מענית.

תצלום אויר .1944 ,מקור :המרכז למיפוי ישראל.
בית האבן בשורת המגורים הפנימית של שכונת המגורים המערבית .הצמחיה טרם נטעה סביב
המבנה.
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בית האבן מדרום ,כנראה בשנות ה 50-המאוחרות או שנות ה ,60-מס'  7-19בארכיון מענית.

בית האבן מדרום ,אוקטובר .2007
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החזית המזרחית ,אוקטובר .2007

פרט גג רעפי הבטון על קונסטרוקצית עמודי הלבנים והעץ וקורות העץ ,אוקטובר .2007
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים
כרטיס אתר מספר  –10בית אבן בשיכון הותיקים הראשון

פרק א' – פרטים מזהים
 .1זיהוי האתר:
שם המבנה :בית בשיכון הותיקים הראשון
שמות וכינויים אחרים:
 .2מיקום ופרטים נוספים:
רחוב :מבנה 11

שכונה:

גוש:

חלקה:

שנת הקמה1943-1944 :
ארכיטקט/מתכנן/אדריכל נוף/מעצב/מהנדס :המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי
 .3טיפוס יעוד או שימוש:
 3.1שימושי הבניין :מגורים
 3.2תיאור :נבנה במקור כבית מגורים .כיום משמש למגורים ומשרדים.
 (V) 3.3מאוכלס

) ( לא מאוכלס

 3.4דיירים/משתמשים )במידה ונעשה אצלם ביקור(:
 .4סוג האתר ותיאור כללי:
מרכיבי האתר:
סוג המרכיב

מס' יחידה

מאפיינים בתוך האתר

)  ( Vבניין

1

הבניין הדרומי בשורה הפנימית של שיכון הותיקים
הראשון )השכונה המערבית(.

) ( מבנה נוסף
) ( אובייקט
)  ( Vמרכיב נופי

2

סביב המבנה עצים ותיקים.
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פרק ב' – היסטוריה
 .5פרטים מזהים:
שמות היסטוריים :בית בשיכון הותיקים.
מיקום היסטורי :שיכון הותיקים הראשון )שכונת המגורים המערבית( ,דרומי בשורת מבני המגורים
הקרובה למרכז.
בעלים/דיירים בעלי חשיבות היסטורית :ראשוני הקיבוץ.
ייעוד היסטורי 4 :חדרים ,בכל אחד מגורים ל 3-6 -חברים ,בהתאם לצרכי הקיבוץ.
שימושים היסטוריים :מגורים
 .6קורות התכנון והבניה:
תאריך תכנון:

בנייה1943-4 :

שלבי בנייה עיקריים )לציון במידה וקיים בתוכניות הבניה או תוספת מובחנת שנסקרה בשטח(:
 :1943-4הבנין נבנה בשלב אחד והצמחיה סביבו נטעה במהלך שנות ה.40-
במהלך השנים נסגר החלק הצפונית של המרפסת באלמנטים ארעיים.
סיום בניה מקורית1944 :
ארכיטקט/מתכנן שותף :כנראה המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי )על תכנית זו כמו תכניות
אחרות חתום מאיר רימר ,רכז הבניה ,אך הוא לא תכנן את הבתים .מקור :תכניות בארכיון הקיבוץ(.
יזם :קיבוץ מענית והמחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי.
 .7תיאור מילולי של האתר ,מאפייניו ותולדות התפתחותו:
הבניין נבנה על ידי קיבוץ מענית בשנים .1943-4
'רכבת' החדרים ,האופיינית לבניה הקיבוצית בשנות ה ,40-כוללת ארבעה חדרים מלבניים פשוטים
בשטח של כ 12-מ"ר כל אחד ,ללא שירותים או מטבחון.
הכניסה לחדרים דרך מרפסת מקורה בחזית הארוכה של ה'רכבת' ,בה קבועים ארונות וקולבים
לשימוש החברים .המרפסת מבוססת על טראסת בטון מחופה אבן )בחיתוך חופשי ולא אורטוגונלי(,
במזרח גבוהה סנטימטרים בודדים מגובה הקרקע ובדרום ומערב מעל מפלס הקרקע )כולל גרם
מדרגות בדרום( .בחזיתות צפון ,דרום ומערב הופכת המרפסת לצוקל היקפי בולט ס"מ אחדים
ממתאר המבנה.
המבנה מקורה רעפי בטון בגג  4שיפועי ,הממשיך כגג ההיקפי של המרפסת.
המבנה מחופה כולו אבן ,בהתאם למגמת החברים לבנות באבן בשנות ה.40-
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פרק ג' – תיאור פיסי
 .8תיאור פיסי כללי:
שיוך תקופתי/סגנוני :בית מגורים קיבוצי פשוט.
שטח מגרש :ללא

שטח מבונה)של המבנה המקורי( :כ 70-מ"ר

שטח קומה טיפוסית :כ 70 -מ"ר

מספר קומות1 :

)  ( ...מרתף

תיאור מילולי קצר של המצב הפיסי:
לא ניכרות בבניין בבנין בעיות הנדסיות ומצב ההשתמרות טוב .הריצוף המקורי נשתמר .בבניין
מפגעים חזותיים כגון מזגנים על הקירות ותשתיות טלפון.
תיאור מילולי של הבניין:
תצורת חלונות ופתחים :פתחים מלבניים אורכיים.
סימטריה בחזית ( V ) :כן ) ( לא
כללי :בנין בטון בחיפוי אבן .בבניין משקופי אבן ופרטי בטון משולבים באבן.
יסודות :בטון בחיפוי אבן בחיתוך אמורפי.
מעטפת :חיפוי אבן.
גג :גג רעפי בטון  4שיפועי וגג נמוך ממנו המקרה את מרפסת הכניסה.
רצפות :מרצפות טרצו.
פרטי חוץ :עיטורים פונקציונאליים כולל ארון אחסון וקונסטרוקצית עץ.
פרטי פנים :ללא.

פרק ד'  :הערכת המבנה
 .9הערכת חשיבות:
סיווג השימור  :אתר לשימור בהגבלות מחמירות.
דרוג חשיבות כללית של האתר :מקומית.
 .10ערך היסטורי תרבותי:
קשר להתפתחות היסטורית ,כלכלית ,פוליטית או תרבותית של חברה נתונה :הבניין מייצג את
אורח החיים הקיבוצי בשנות ה.40-

 .11ערך ארכיטקטוני/עיצובי:
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אתר המייצג סגנון/תקופה/טיפוס ארכיטקטוני :דוגמא שמורה היטב לשיכון הותיקים הנפוץ בקיבוצים
ומבוסס על סינתיזה של תפיסה חברתית ואדריכלית עם חשיבה אסתטית ואקלימית .הבנין בנוי
חומרים ופרטים אופייניים לבניה במענית של שנות ה 40-והינו השריד האחרון של שיכון הותיקים
הראשון במענית שנשתמר ,פרט לשינויים קלים ופגעי הזמן.
אלמנטים וערכים מיוחדים :ארון בטון בחיפוי אבן לנעלים וקולב עץ לבגדים בכניסות לחדרים לטובת
החברים העובדים בענפי הקיבוץ ,במפעל ובמשק; חיפוי אבן ומשקופי אבן סביב הפתחים; שילוב
עמודי עץ וקורות עץ הנושאים את מרפסת הכניסה.
ערך נופי :ערכו של המבנה בקרבתו למרכז ולבתי הילדים.
.12
ערך

סיכום הערכת חשיבות האתר ומרכיביו:
האתר /לאומית

מקומית

קהילתית

חשיבות
ערך היסטורי

V

ערך ארכיטקטוני

V

ערך נופי

V

פרק ה' :המלצות לשימור
 .13המלצות ראשונית:
)( V

תיעוד המבנה:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ושלבי הבנייה ,חומר רקע
אודות המתכננים ודיירים עיקריים .תיעוד המצב הפיזי הקיים ושחזור המצב המקורי בתוכניות,
חזיתות וחתכים הכוללים את הפרטים המקוריים של המבנה.

)( V

תיעוד הגינה/צמחייה ההיסטורית:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ,חומר רקע אודות המתכננים
והמבצע ובעלי האתר ההיסטורי .תיעוד המצב הפיזי הקיים ,שחזור המצב המקורי של הגינה
בתוכניות ומבטים הכוללים את הפרטים המקוריים והצמחייה באתר.

) (

שימור צמחייה :
מומלץ כי אגרונום  /אדריכל נוף יתעד את הצמחייה לסוגיה וייתן הנחיות להמשך טיפול בה,
לשם שמירתה והתפתחותה העתידית.
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תיעוד ראשוני של אתר המכיל מספר מרכיבים :
מטרת התיעוד הראשוני היא לקבוע דרגת חשיבות לשימור מבנים ,חלקי מבנים ,אלמנטים
שונים וצמחייה באתר ,זאת בכדי לקבוע את היקף ותוכן השימור בו .התיעוד הראשוני יכלול
סקירה היסטורית ,התפתחות ושלבי בנייה ,צילומים ותכניות היסטוריות ומדידה כללית של
המבנים באתר.
בדיקה הנדסית

)( V

ביצוע סקר פיזי הנדסי על ידי מהנדס בניין לבדיקת מצב ההשתמרות של המבנה ולהציע
אפשרויות לחיזוק והצלת המבנה.
הערה :אין בכדי האמור לעייל לפטור את חובת התיעוד המלא של האתר.
 .14המלצות פיזיות:
הסרת מפגעים פיזיים:
•

פירוק תוספות בצפון המרפסת.

הסרת מפגעים חזותיים:
•

הסרת תשתיות טלפון ,מזגנים מקירות המבנה .הסתרת גופי התאורה.

 .15המלצות לשימור:
•

שימור המבנה בן הקומה האחת וארבעה החדרים על פי תיק התיעוד.

•

הסרת חיפוים מאוחרים ושיחזור רעפי הבטון במידת הצורך ,טיפול באבן.

•

טיפול באלמנטים מקוריים שהושחתו/שיחזור אלמנטים מקוריים שנהרסו :פרטי הנגרות
בחלונות ובדלתות ,עמודים וקורות שבורים של גגון המרפסת ,טיפול ושחזור שני הארונות
והקולבים בכניסה לחדרים.

•

שימור הצמחיה מול חזיתו המזרחית של המבנה.

•

שילוט המבנה במתכונת שילוט המבנים בקיבוץ.
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית בשיכון הותיקים הראשון

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 10

פרק ו' :פרטי הסוקר
 .16הסוקר:
שם הסוקר :אדר' נעה שק ,אמנון בר אור אדריכלים בע"מ .הכשרה מקצועית :אדריכלית
כתובת :רחוב אחד העם  9תל אביב טלפון03-5160035 :
 .17פרטי הסקר:
תאריך הסקר :אוקטובר-נובמבר 2007
מקורות:
ארכיון מענית.
ארכיון מ.פ.ת) .משרד התכנון בקיבוץ(.
רינה ברקת ,ארכיון מענית.

תצלום אויר .1944 ,מקור :המרכז למיפוי ישראל.
בית האבן בשורת המגורים המערבית של שיכון הותיקים המערבי .הצמחיה טרם נטעה סביב
המבנה.

3.10.6
רח' אחד העם ) 9מגדל שלום ( ת"א  ,65251טל' ,03-5163082 :פקס03-5163079:
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית בשיכון הותיקים הראשון

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 10

שיכון הותיקים הראשון בשנים הראשונות :בשורה הקרובה )המערבית( בתי האבן מדגם זה ,בשורה
השניה צריפי עץ ובשורה השלישית )ובמרכז התמונה( בית האבן הראשון )מבנה מס'  3.9בסקר זה(.
אמצע שנות ה ,40-מס'  5-113בארכיון מענית.

בית האבן ממזרח ,אוקטובר .2007

3.10.7
רח' אחד העם ) 9מגדל שלום ( ת"א  ,65251טל' ,03-5163082 :פקס03-5163079:
Tel. 972 3 5163082 Fax. 972 3 5163079 9 Ehad Haam, Tel Aviv 65251
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 11

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
גן הילדים הראשון

סקר מבנים ואתרים היסטוריים
כרטיס אתר מספר  –11גן הילדים הראשון

פרק א' – פרטים מזהים
 .1זיהוי האתר:
שם המבנה :גן הילדים הראשון
שמות וכינויים אחרים :בית רקפת ,מזכירות ,בית המשרדים.
 .2מיקום ופרטים נוספים:
רחוב :מבנה 210

שכונה:

גוש:

חלקה:

שנת הקמה1943 :
ארכיטקט/מתכנן/אדריכל נוף/מעצב/מהנדס :המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי ,יתכן ועל בסיס
תכנית של רכטר לבתי ילדים ברוחמה.
 .3טיפוס יעוד או שימוש:
 3.1שימושי הבניין :בית ילדים
 3.2תיאור :נבנה במקור כבית ילדים .כיום משמש כבנין המשרדים.
 (V) 3.3מאוכלס

) ( לא מאוכלס

 3.4דיירים/משתמשים )במידה ונעשה אצלם ביקור(:
 .4סוג האתר ותיאור כללי:
מרכיבי האתר:
סוג המרכיב

מס' יחידה

מאפיינים בתוך האתר

)  ( Vבניין

1

גן הילדים הראשון.

) ( מבנה נוסף
) ( אובייקט
)  ( Vמרכיב נופי

1

עץ ברוש דרומי למבנה.

3.11.1
רח' אחד העם ) 9מגדל שלום ( ת"א  ,65251טל' ,03-5163082 :פקס03-5163079:
Tel. 972 3 5163082 Fax. 972 3 5163079 9 Ehad Haam, Tel Aviv 65251
amnon@baror-arc.com www.amnon-baror.com

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 11

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
גן הילדים הראשון
פרק ב' – היסטוריה
 .5פרטים מזהים:
שמות היסטוריים :גן הילדים הראשון ,בית רקפת.

מיקום היסטורי :באזור בתי הילדים ,מבנה מזרחי קרוב לחדר האוכל.
בעלים/דיירים בעלי חשיבות היסטורית :ילדי הקיבוץ.
ייעוד היסטורי 5 :חדרי מגורים ושירותים סניטריים.
שימושים היסטוריים :גן הילדים הראשון.
 .6קורות התכנון והבניה:
תאריך תכנון1943 :

בנייה1943 :

שלבי בנייה עיקריים )לציון במידה וקיים בתוכניות הבניה או תוספת מובחנת שנסקרה בשטח(:
 :1943הבנין נבנה בשלב אחד והצמחיה סביבו נטעה במהלך שנות ה.40-
במהלך השנים נוספו לו אגפים בצפון מזרח ובצפון-מערב.
סיום בניה מקורית1944 :
ארכיטקט/מתכנן שותף :המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי ,כנראה ע"פ תכנית מוקדמת לבתי
ילדים בקיבוץ רוחמה של האדריכל זאב רכטר.
יזם :קיבוץ מענית.
 .7תיאור מילולי של האתר ,מאפייניו ותולדות התפתחותו:
הבניין נבנה על ידי קיבוץ מענית בשנים  1943כחלק מאזור בתי הילדים.
הוא כולל  5חדרי מגורים ל 4-ילדים כ"א ובינם חדר אמבטיה-שירותים )מול הכניסה( המעבר דרך
החדרים )לא נבנה מסדרון( ,לשנים מהם מחובר חדר שירותים נוסף
"קבלנו הצעה לתכנית גן ילדים )תכנית רכטר עבור רוחמה בקשר לבתי הנוער היתה פגישה בינינו
ובין מחלקה הטכנית של הסוכנות .המחלקה מסכימה לתכנית הבניה שלנו בשנוי אחד והוא :חדרים
בגודל של  3על  4אלא  3.20על  4כמו שאנו רוצים לבנות .כנראה בגלל תלותנו במחלקה זו )תקציב(
נהיה נאלצים לבנות את החדרים לפי דרישתם .אם נקטין את החדרים נצטרך לשנות את החפירות
של היסודות שכבר נחפרו .בינתיים חפרנו כבר את היסודות ל 3 -בתי הנוער ,חלק גדול של האבן
כבר רוכז במקום הבנינים".

1

המבנה מקורה רעפים ומחופה כולו אבן ,בהתאם למגמת החברים לבנות באבן בשנות ה.40-

1

העלון האינפורמטיבי ,נרבתה9.2.1945 ,
רח' אחד העם ) 9מגדל שלום ( ת"א  ,65251טל' ,03-5163082 :פקס03-5163079:
Tel. 972 3 5163082 Fax. 972 3 5163079 9 Ehad Haam, Tel Aviv 65251
amnon@baror-arc.com www.amnon-baror.com

3.11.2

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 11

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
גן הילדים הראשון
פרק ג' – תיאור פיסי
 .8תיאור פיסי כללי:
שיוך תקופתי/סגנוני :בית ילדים קיבוצי פשוט.
שטח מגרש :ללא

שטח המבונה של המבנה המקורי :כ 120-מ"ר

שטח קומה טיפוסית :כ 120 -מ"ר מספר קומות1 :

)  ( ...מרתף

תיאור מילולי קצר של המצב הפיסי:
הקירות המקוריים במצב ההשתמרות טוב ,אך נוספו בדופן הצפונית חדרים חדשים .הריצוף המקורי
נשתמר.
תיאור מילולי של הבניין:
תצורת חלונות ופתחים :פתחים מלבניים אורכיים.
סימטריה בחזית ( ) :כן ) ( Vלא
כללי :בנין בטון בחיפוי אבן .בבניין משקופי אבן ופרטי בטון משולבים באבן.
יסודות :בטון מזוין וצוקל בחיפוי אבן.
מעטפת :חיפוי אבן.
גג :גג רעפים משופע אליו התחבר במקור גג רעפים נוסף של האגף הבולט.
רצפות :מרצפות טרצו.
פרטי חוץ :משקופים.
פרטי פנים :ללא.

פרק ד'  :הערכת המבנה
 .9הערכת חשיבות:
סיווג השימור  :אתר לשימור בדרגה ב'.
דרוג חשיבות כללית של האתר :מקומית.
 .10ערך היסטורי תרבותי:
קשר להתפתחות היסטורית ,כלכלית ,פוליטית או תרבותית של חברה נתונה :הבניין מייצג את
אורח החיים הקיבוצי בשנות ה ,40-של הפרדה בין חיי המבוגרים לחיי הילדים ואת עידן הלינה
המשותפת.
 .11ערך ארכיטקטוני/עיצובי:
אתר המייצג סגנון/תקופה/טיפוס ארכיטקטוני :דוגמא לבתי הילדים של הקיבוץ .הבנין בנוי חומרים
ופרטים אופייניים לבניה במענית של שנות ה.40-
אלמנטים וערכים מיוחדים:
ערך נופי :ערכו של המבנה כחלק ממכלול בתי הילדים.

3.11.3
רח' אחד העם ) 9מגדל שלום ( ת"א  ,65251טל' ,03-5163082 :פקס03-5163079:
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amnon@baror-arc.com www.amnon-baror.com

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
גן הילדים הראשון
.12
ערך

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 11

סיכום הערכת חשיבות האתר ומרכיביו:
האתר /לאומית

מקומית

קהילתית

חשיבות
ערך היסטורי

V

ערך ארכיטקטוני
ערך נופי

V

פרק ה' :המלצות לשימור
 .13המלצות ראשונית:
)( V

תיעוד המבנה:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ושלבי הבנייה ,חומר רקע
אודות המתכננים ודיירים עיקריים .תיעוד המצב הפיזי הקיים ושחזור המצב המקורי בתוכניות,
חזיתות וחתכים הכוללים את הפרטים המקוריים של המבנה.

)( V

תיעוד הגינה/צמחייה ההיסטורית:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ,חומר רקע אודות המתכננים
והמבצע ובעלי האתר ההיסטורי .תיעוד המצב הפיזי הקיים ,שחזור המצב המקורי של הגינה
בתוכניות ומבטים הכוללים את הפרטים המקוריים והצמחייה באתר.

)( V

שימור צמחייה :
מומלץ כי אגרונום  /אדריכל נוף יתעד את הצמחייה לסוגיה וייתן הנחיות להמשך טיפול בה,
לשם שמירתה והתפתחותה העתידית.

)( V

תיעוד ראשוני של אתר המכיל מספר מרכיבים :
מטרת התיעוד הראשוני היא לקבוע דרגת חשיבות לשימור מבנים ,חלקי מבנים ,אלמנטים
שונים וצמחייה באתר ,זאת בכדי לקבוע את היקף ותוכן השימור בו .התיעוד הראשוני יכלול
סקירה היסטורית ,התפתחות ושלבי בנייה ,צילומים ותכניות היסטוריות ומדידה כללית של
המבנים באתר.

)( V

בדיקה הנדסית
ביצוע סקר פיזי הנדסי על ידי מהנדס בניין לבדיקת מצב ההשתמרות של המבנה ולהציע
אפשרויות לחיזוק והצלת המבנה.
הערה :אין בכדי האמור לעייל לפטור את חובת התיעוד המלא של האתר.

3.11.4
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
גן הילדים הראשון

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 11

 .14המלצות פיזיות:
הסרת מפגעים פיזיים:
•

טיפול בתוספות בצפון המבנה.

הסרת מפגעים חזותיים:
•

הסרת תשתיות טלפון ,מזגנים מקירות המבנה .הסתרת גופי התאורה.

 .15המלצות לשימור:
•

שימור המבנה בן הקומה האחת על פי תיק תיעוד.

•

הסרת חיפוים מאוחרים ושיחזור רעפי הבטון במידת הצורך ,טיפול באבן.

•

שחזור חלונות אופייניים גם באגפים החדשים לחיזוק המראה האחיד.

•

שימור העצים מדרום למבנה.

פרק ו' :פרטי הסוקר
 .16הסוקר:
שם הסוקר :אדר' נעה שק ,אמנון בר אור אדריכלים בע"מ .הכשרה מקצועית :אדריכלית
כתובת :רחוב אחד העם  9תל אביב טלפון03-5160035 :
 .17פרטי הסקר:
תאריך הסקר :אוקטובר-נובמבר 2007

3.11.5
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
גן הילדים הראשון

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 11

מקורות:
ארכיון מענית.
ארכיון מ.פ.ת) .משרד התכנון בקיבוץ(.
רינה ברקת ,ארכיון מענית.

תצלום אויר .1944 ,מקור :המרכז למיפוי ישראל.
בית הילדים .הצמחיה טרם נטעה סביב המבנה.

הכניסה הדרומית ,מדרגות ומשקוף האבן ועץ הברוש ,נובמבר .2007

3.11.6
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
גן הילדים הראשון

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 11

המבנה ממזרח ,נובמבר .2007

3.11.7
רח' אחד העם ) 9מגדל שלום ( ת"א  ,65251טל' ,03-5163082 :פקס03-5163079:
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 12

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית התינוקות

סקר מבנים ואתרים היסטוריים
כרטיס אתר מספר  –12בית התינוקות

פרק א' – פרטים מזהים
 .1זיהוי האתר:
שם המבנה :בית התינוקות
שמות וכינויים אחרים:
 .2מיקום ופרטים נוספים:
רחוב :מבנה 211

שכונה:

גוש:

חלקה:

שנת הקמה1944 :
ארכיטקט/מתכנן/אדריכל נוף/מעצב/מהנדס :המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי ,יתכן ועל בסיס
תכנית של רכטר לבתי ילדים ברוחמה.
 .3טיפוס יעוד או שימוש:
 3.1שימושי הבניין :בית תינוקות.
 3.2תיאור :נבנה במקור כבית תינוקות .כיום משמש כמועדון נוער.
 (V) 3.3מאוכלס

) ( לא מאוכלס

 3.4דיירים/משתמשים )במידה ונעשה אצלם ביקור(:
 .4סוג האתר ותיאור כללי:
מרכיבי האתר:
סוג המרכיב

מס' יחידה

מאפיינים בתוך האתר

)  ( Vבניין

1

בית התינוקות הראשון.

) ( מבנה נוסף
) ( אובייקט
)  ( Vמרכיב נופי

1

עץ ברוש דרום-מערב למבנה.

3.12.1
רח' אחד העם ) 9מגדל שלום ( ת"א  ,65251טל' ,03-5163082 :פקס03-5163079:
Tel. 972 3 5163082 Fax. 972 3 5163079 9 Ehad Haam, Tel Aviv 65251
amnon@baror-arc.com www.amnon-baror.com

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 12

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית התינוקות
פרק ב' – היסטוריה
 .5פרטים מזהים:

שמות היסטוריים :בית התינוקות הראשון ,מועדון הנוער.
מיקום היסטורי :באזור בתי הילדים.
בעלים/דיירים בעלי חשיבות היסטורית :ילדי הקיבוץ.
ייעוד היסטורי :חדרי מגורים ושירותים סניטריים.
שימושים היסטוריים :בית התינוקות הראשון.
 .6קורות התכנון והבניה:
תאריך תכנון1944 :

בנייה1944 :

שלבי בנייה עיקריים )לציון במידה וקיים בתוכניות הבניה או תוספת מובחנת שנסקרה בשטח(:
 :1944הבנין נבנה בשלב אחד והצמחיה סביבו נטעה במהלך שנות ה.40-
במהלך השנים הוחלף הגג.
סיום בניה מקורית1944 :
ארכיטקט/מתכנן שותף :המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי ,כנראה ע"פ תכנית מוקדמת לבתי
ילדים בקיבוץ רוחמה של האדריכל זאב רכטר.
יזם :קיבוץ מענית.
 .7תיאור מילולי של האתר ,מאפייניו ותולדות התפתחותו:
הבניין נבנה על ידי קיבוץ מענית בשנים  1944כחלק מאזור בתי הילדים.
הוא כולל  5חדרי מגורים ל 4-ילדים כ"א ובינם חדר אמבטיה-שירותים )מול הכניסה( המעבר דרך
החדרים )לא נבנה מסדרון( ,לשנים מהם מחובר חדר שירותים נוסף
"קבלנו הצעה לתכנית גן ילדים )תכנית רכטר עבור רוחמה בקשר לבתי הנוער היתה פגישה בינינו
ובין מחלקה הטכנית של הסוכנות .המחלקה מסכימה לתכנית הבניה שלנו בשנוי אחד והוא :חדרים
בגודל של  3על  4אלא  3.20על  4כמו שאנו רוצים לבנות .כנראה בגלל תלותנו במחלקה זו )תקציב(
נהיה נאלצים לבנות את החדרים לפי דרישתם .אם נקטין את החדרים נצטרך לשנות את החפירות
של היסודות שכבר נחפרו .בינתיים חפרנו כבר את היסודות ל 3 -בתי הנוער ,חלק גדול של האבן
כבר רוכז במקום הבנינים".

1

המבנה מקורה רעפים ומחופה כולו אבן ,בהתאם למגמת החברים לבנות באבן בשנות ה.40-

1

העלון האינפורמטיבי ,נרבתה9.2.1945 ,
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3.12.2

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 12

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית התינוקות
פרק ג' – תיאור פיסי
 .8תיאור פיסי כללי:
שיוך תקופתי/סגנוני :בית ילדים קיבוצי פשוט.
שטח מגרש :ללא

שטח המבונה של המבנה המקורי :כ 120-מ"ר

שטח קומה טיפוסית :כ 120 -מ"ר מספר קומות1 :

)  ( ...מרתף

תיאור מילולי קצר של המצב הפיסי:
הקירות המקוריים במצב ההשתמרות טוב ,הגג הוחלף.
תיאור מילולי של הבניין:
תצורת חלונות ופתחים :פתחים מלבניים אורכיים.
סימטריה בחזית ( ) :כן ) ( Vלא
כללי :בנין בטון בחיפוי אבן .בבניין משקופי אבן ופרטי בטון משולבים באבן.
יסודות :בטון מזוין וצוקל בחיפוי אבן.
מעטפת :חיפוי אבן.
גג :גג רעפים משופע אליו התחבר במקור גג רעפים נוסף של האגף הבולט.
רצפות :מרצפות טרצו.
פרטי חוץ :משקופים.
פרטי פנים :ללא.

פרק ד'  :הערכת המבנה
 .9הערכת חשיבות:
סיווג השימור  :אתר לשימור בדרגה ב'.
דרוג חשיבות כללית של האתר :מקומית.
 .10ערך היסטורי תרבותי:
קשר להתפתחות היסטורית ,כלכלית ,פוליטית או תרבותית של חברה נתונה :הבניין מייצג את
אורח החיים הקיבוצי בשנות ה ,40-של הפרדה בין חיי המבוגרים לחיי הילדים ואת עידן הלינה
המשותפת.
 .11ערך ארכיטקטוני/עיצובי:
אתר המייצג סגנון/תקופה/טיפוס ארכיטקטוני :דוגמא לבתי הילדים של הקיבוץ .הבנין בנוי חומרים
ופרטים אופייניים לבניה במענית של שנות ה.40-
אלמנטים וערכים מיוחדים:
ערך נופי :ערכו של המבנה כחלק ממכלול בתי הילדים.
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית התינוקות
.12
ערך

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 12

סיכום הערכת חשיבות האתר ומרכיביו:
האתר /לאומית

מקומית

קהילתית

חשיבות
ערך היסטורי

V

ערך ארכיטקטוני
ערך נופי

V

פרק ה' :המלצות לשימור
 .13המלצות ראשונית:
) (V

תיעוד המבנה:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ושלבי הבנייה ,חומר רקע
אודות המתכננים ודיירים עיקריים .תיעוד המצב הפיזי הקיים ושחזור המצב המקורי בתוכניות,
חזיתות וחתכים הכוללים את הפרטים המקוריים של המבנה.

) (V

תיעוד הגינה/צמחייה ההיסטורית:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ,חומר רקע אודות המתכננים
והמבצע ובעלי האתר ההיסטורי .תיעוד המצב הפיזי הקיים ,שחזור המצב המקורי של הגינה
בתוכניות ומבטים הכוללים את הפרטים המקוריים והצמחייה באתר.

) (V

שימור צמחייה :
מומלץ כי אגרונום  /אדריכל נוף יתעד את הצמחייה לסוגיה וייתן הנחיות להמשך טיפול בה,
לשם שמירתה והתפתחותה העתידית.

) (V

תיעוד ראשוני של אתר המכיל מספר מרכיבים :
מטרת התיעוד הראשוני היא לקבוע דרגת חשיבות לשימור מבנים ,חלקי מבנים ,אלמנטים
שונים וצמחייה באתר ,זאת בכדי לקבוע את היקף ותוכן השימור בו .התיעוד הראשוני יכלול
סקירה היסטורית ,התפתחות ושלבי בנייה ,צילומים ותכניות היסטוריות ומדידה כללית של
המבנים באתר.

) (V

בדיקה הנדסית
ביצוע סקר פיזי הנדסי על ידי מהנדס בניין לבדיקת מצב ההשתמרות של המבנה ולהציע
אפשרויות לחיזוק והצלת המבנה.
הערה :אין בכדי האמור לעייל לפטור את חובת התיעוד המלא של האתר.
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית התינוקות

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 12

 .14המלצות פיזיות:
הסרת מפגעים פיזיים:
•

טיפול בתוספות בצפון המבנה.

הסרת מפגעים חזותיים:
•

הסרת תשתיות טלפון ,מזגנים מקירות המבנה .הסתרת גופי התאורה.

 .15המלצות לשימור:
•

שימור המבנה בן הקומה האחת על פי תיק תיעוד.

•

הסרת חיפוים מאוחרים ושיחזור רעפי הבטון במידת הצורך ,טיפול באבן.

•

שחזור פרטים ברוח המקור דוגמת חלונות ,דלתות.

•

שימור העצים מדרום למבנה.

פרק ו' :פרטי הסוקר
 .16הסוקר:
שם הסוקר :אדר' נעה שק ,אמנון בר אור אדריכלים בע"מ .הכשרה מקצועית :אדריכלית
כתובת :רחוב אחד העם  9תל אביב טלפון03-5160035 :
 .17פרטי הסקר:
תאריך הסקר :אוקטובר-נובמבר 2007
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בית התינוקות

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 12

מקורות:
ארכיון מענית.
ארכיון מ.פ.ת) .משרד התכנון בקיבוץ(.
רינה ברקת ,ארכיון מענית.

תצלום אויר .1944 ,מקור :המרכז למיפוי ישראל.
בית הילדים .הצמחיה טרם נטעה סביב המבנה.

הכניסה במזרח וגרם מדרגות חדש מבטון חשוף ,נובמבר .2007
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 13

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
מטבח הילדים

סקר מבנים ואתרים היסטוריים
כרטיס אתר מספר  –13מטבח הילדים

פרק א' – פרטים מזהים
 .1זיהוי האתר:
שם המבנה :מטבח הילדים
שמות וכינויים אחרים:
 .2מיקום ופרטים נוספים:
רחוב :מבנה 420

שכונה:

גוש:

חלקה:

שנת הקמה1943-4 :
ארכיטקט/מתכנן/אדריכל נוף/מעצב/מהנדס :המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי.
 .3טיפוס יעוד או שימוש:
 3.1שימושי הבניין :מטבח ילדים.
 3.2תיאור :נבנה במקור כמטבח ילדים .כיום משמש למגורים.
 (V) 3.3מאוכלס

) ( לא מאוכלס

 3.4דיירים/משתמשים )במידה ונעשה אצלם ביקור(:
 .4סוג האתר ותיאור כללי:
מרכיבי האתר:
סוג המרכיב

מס' יחידה

מאפיינים בתוך האתר

)  ( Vבניין

1

מטבח ילדים.

) ( מבנה נוסף
) ( אובייקט
)  ( Vמרכיב נופי

1

עץ ברוש דרום-מערב למבנה.
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 13

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
מטבח הילדים
פרק ב' – היסטוריה
 .5פרטים מזהים:
שמות היסטוריים :מטבח ילדים.
מיקום היסטורי :באזור בתי הילדים.
בעלים/דיירים בעלי חשיבות היסטורית :ילדי הקיבוץ.

ייעוד היסטורי :מטבח נפרד לילדי הקיבוץ ,דרומי לחדר האוכל של החברים וסמוך לבתי הילדים.
שימושים היסטוריים :מטבח ילדים ,סנדלריה.
 .6קורות התכנון והבניה:
תאריך תכנון1943-4 :

בנייה1943-4 :

שלבי בנייה עיקריים )לציון במידה וקיים בתוכניות הבניה או תוספת מובחנת שנסקרה בשטח(:
 :1943-4הבנין נבנה בשלב אחד והצמחיה סביבו נטעה במהלך שנות ה.40-
במהלך השנים הוחלף הגג.
סיום בניה מקורית1943-4 :
ארכיטקט/מתכנן שותף :המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי.
יזם :קיבוץ מענית.
 .7תיאור מילולי של האתר ,מאפייניו ותולדות התפתחותו:
הבניין נבנה על ידי קיבוץ מענית בשנים  1943-4כחלק מאזור בתי הילדים.
המבנה מקורה רעפים ומחופה כולו אבן ,בהתאם למגמת החברים לבנות באבן בשנות ה.40-
בשנות ה 50-אוחד מטבח הילדים עם המטבח הכללי והמבנה הוסב לסנדלריה 1.כוונת החברים היתה
מלכתחילה 2הסבת ייעוד מטבח הילדים למחסן העיקרי של המטבח.

 1ימי בראשית-סיפורי מקום ומקומות ,ארכיון מענית ,2002 ,עמ' 22
" 2המחסן העיקרי של המטבח יהיה במקום המטבח של היום או מטבח הילדים" עלון מס' 17.6.1944 ,2
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 13

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
מטבח הילדים
פרק ג' – תיאור פיסי
 .8תיאור פיסי כללי:

שיוך תקופתי/סגנוני :מבנה פשוט מאבן בחיפוי בטון מנוסר אמורפית.
שטח מגרש :ללא

שטח מבונה :כ 72-מ"ר

שטח קומה טיפוסית :כ 72 -מ"ר

מספר קומות1 :

)  ( ...מרתף

תיאור מילולי קצר של המצב הפיסי:
הקירות המקוריים במצב ההשתמרות טוב ,הגג הוחלף.
תיאור מילולי של הבניין:
תצורת חלונות ופתחים :פתחים מלבניים אורכיים.
סימטריה בחזית ( V) :כן ) ( לא
כללי :בנין בטון בחיפוי אבן מנוסרת אמורפית .בפתחים משקופי בטון.
יסודות :בטון מזוין וצוקל בחיפוי אבן.
מעטפת :חיפוי אבן.
גג :גג רעפים משופע אליו התחבר במקור גג רעפים נוסף של האגף הבולט.
רצפות:
פרטי חוץ :משקופי בטון חשוף.
פרטי פנים:

פרק ד'  :הערכת המבנה
 .9הערכת חשיבות:
סיווג השימור  :אתר לשימור בדרגה ב'.
דרוג חשיבות כללית של האתר :מקומית.
 .10ערך היסטורי תרבותי:
קשר להתפתחות היסטורית ,כלכלית ,פוליטית או תרבותית של חברה נתונה :הבניין מייצג את
אורח החיים הקיבוצי בשנות ה ,40-של הפרדה בין חיי המבוגרים לחיי הילדים ואת עידן הלינה
המשותפת.
 .11ערך ארכיטקטוני/עיצובי:
אתר המייצג סגנון/תקופה/טיפוס ארכיטקטוני :דוגמא למבנה שירות באזור הילדים של הקיבוץ .הבנין
בנוי חומרים ופרטים אופייניים לבניה במענית של שנות ה.40-
אלמנטים וערכים מיוחדים:
ערך נופי :ערכו של המבנה כחלק ממכלול בתי הילדים.
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.12
ערך

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 13

סיכום הערכת חשיבות האתר ומרכיביו:
האתר /לאומית

מקומית

קהילתית

חשיבות
ערך היסטורי

V

ערך ארכיטקטוני
ערך נופי

V

פרק ה' :המלצות לשימור
 .13המלצות ראשונית:
)( V

תיעוד המבנה:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ושלבי הבנייה ,חומר רקע
אודות המתכננים ודיירים עיקריים .תיעוד המצב הפיזי הקיים ושחזור המצב המקורי בתוכניות,
חזיתות וחתכים הכוללים את הפרטים המקוריים של המבנה.

)( V

תיעוד הגינה/צמחייה ההיסטורית:
ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ,חומר רקע אודות המתכננים
והמבצע ובעלי האתר ההיסטורי .תיעוד המצב הפיזי הקיים ,שחזור המצב המקורי של הגינה
בתוכניות ומבטים הכוללים את הפרטים המקוריים והצמחייה באתר.

) (

שימור צמחייה:
מומלץ כי אגרונום  /אדריכל נוף יתעד את הצמחייה לסוגיה וייתן הנחיות להמשך טיפול בה,
לשם שמירתה והתפתחותה העתידית.

) (

תיעוד ראשוני של אתר המכיל מספר מרכיבים:
מטרת התיעוד הראשוני היא לקבוע דרגת חשיבות לשימור מבנים ,חלקי מבנים ,אלמנטים
שונים וצמחייה באתר ,זאת בכדי לקבוע את היקף ותוכן השימור בו .התיעוד הראשוני יכלול
סקירה היסטורית ,התפתחות ושלבי בנייה ,צילומים ותכניות היסטוריות ומדידה כללית של
המבנים באתר.

) (V

בדיקה הנדסית
ביצוע סקר פיזי הנדסי על ידי מהנדס בניין לבדיקת מצב ההשתמרות של המבנה ולהציע
אפשרויות לחיזוק והצלת המבנה.
הערה :אין בכדי האמור לעייל לפטור את חובת התיעוד המלא של האתר.
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 13

 .14המלצות פיזיות:
הסרת מפגעים פיזיים:
•

טיפול בתוספות בצפון המבנה.

הסרת מפגעים חזותיים:
•

הסרת תשתיות טלפון ,מזגנים מקירות המבנה .הסתרת גופי התאורה.

 .15המלצות לשימור:
•

שימור המבנה בן הקומה האחת על פי תיק תיעוד.

•

הסרת חיפוים מאוחרים ושיחזור רעפי הבטון במידת הצורך ,טיפול באבן.

•

שחזור פרטים ברוח המקור דוגמת חלונות ,דלתות.

•

שימור העצים מדרום למבנה.

פרק ו' :פרטי הסוקר
 .16הסוקר:
שם הסוקר :אדר' נעה שק ,אמנון בר אור אדריכלים בע"מ .הכשרה מקצועית :אדריכלית
כתובת :רחוב אחד העם  9תל אביב טלפון03-5160035 :
 .17פרטי הסקר:
תאריך הסקר :אוקטובר-נובמבר 2007
מקורות:
ארכיון מענית.
ארכיון מ.פ.ת) .משרד התכנון בקיבוץ(.
רינה ברקת ,ארכיון מענית.

תצלום אויר .1944 ,מקור :המרכז למיפוי ישראל.
בעיגול מטבח הילדים .הצמחיה טרם נטעה סביב המבנה.
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 13

יציקת הבטון לנשיאת הגג החדש ופרט חיפוי פינתי ,נובמבר .2007

משקופי בטון חשוף סביב החלונות השקועים .החלונות קטנים וגבוהים להרחקת מפגעים מאזור
הבישול .חיפוי הקירות באבן חתוכה באופן אמורפי .נובמבר .2007
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הפילבוקס

סקר מבנים ואתרים היסטוריים
כרטיס אתר מספר  –14הפילבוקס

פרק א' – פרטים מזהים
 .1זיהוי האתר:
שם המבנה :הפילדבוקס
שמות וכינויים אחרים:
 .2מיקום ופרטים נוספים:
רחוב :מבנה 424

שכונה:

גוש:

חלקה:

שנת הקמה1947/8 :
ארכיטקט/מתכנן/אדריכל נוף/מעצב/מהנדס :סולל בונה )ע"פ חוברת 'ימי בראשית' לקראת שילוט
מבנים במענית(.
 .3טיפוס יעוד או שימוש:
 3.1שימושי הבניין :הפילבוקס.
 3.2תיאור :הפילבוקס נבנה במקור להגנה.
 ( ) 3.3מאוכלס

)  ( Vלא מאוכלס

 3.4דיירים/משתמשים )במידה ונעשה אצלם ביקור(:
 .4סוג האתר ותיאור כללי:
מרכיבי האתר:
סוג המרכיב

מס' יחידה

מאפיינים בתוך האתר

)  ( Vבניין

1

הפילבוקס

)  ( Vמבנה נוסף

2

עמדות שמירה

) ( אובייקט
) ( מרכיב נופי
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הפילבוקס
פרק ב' – היסטוריה
 .5פרטים מזהים:
שמות היסטוריים :הפילבוקס.
מיקום היסטורי :הגבעה המזרחית.
בעלים/דיירים בעלי חשיבות היסטורית:
ייעוד היסטורי :הגנה.
שימושים היסטוריים :הגנה.
 .6קורות התכנון והבניה:
בנייה1947/8 :

תאריך תכנון1947/8 :

שלבי בנייה עיקריים )לציון במידה וקיים בתוכניות הבניה או תוספת מובחנת שנסקרה בשטח(:
באנגלית=תיבת שדה.
נבנה עם פרוץ המאורעות ערב מלחמת השחרור ע"י סולל בונה וחברי הקיבוץ .נוסף לפילבוקס נבנו
גם שתי עמדות השמירה שסביבו )מזרח ודרום-מערב( ,עמדת השמירה באזור המשק הצפוני ועמדה
נוספת ,כמו גם תעלות לתנועה
מיקום העמדה על מצוק מזרחי לקיבוץ המשקיף לעבר בקה אל גרביה .המבנה מבטון מזוין ועל
קירותיו חורי כדורים מימי הקרבות.
מענית היתה נקודת הגבול המזרחית באזור במלחמת העצמאות ,רחוקה מאות מטרים בלבד משלוש
גבעות בהן שלט הצבא העיקרי.
סיום בניה מקורית1947/8 :
ארכיטקט/מתכנן שותף :סולל בוהב ,ההגנה.
יזם :קיבוץ מענית.
 .7תיאור מילולי של האתר ,מאפייניו ותולדות התפתחותו:
הבניין נבנה בטון מזוין על ידי קיבוץ מענית במהלך מלחמת העצמאות בגבעה המזרחית הצופה לעבר
הגבול דאז.
פרק ג' – תיאור פיסי
 .8תיאור פיסי כללי:
שיוך תקופתי/סגנוני :מבנה בטחון.
שטח מגרש :ללא

שטח מבונה :כ 20-מ"ר

שטח קומה טיפוסית :כ 20 -מ"ר

מספר קומות2 :

)  ( ...מרתף

תיאור מילולי קצר של המצב הפיסי:
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
הפילבוקס

הפילבוקס והעמדות לידו במצב ההשתמרות טוב ,אך הן מוזנחות.
תיאור מילולי של הבניין:
תצורת חלונות ופתחים :חרכי ירי מלבניים צרים.
סימטריה בחזית ( V ) :כן ) ( לא
כללי :מבנה שמירה מבטון מזוין.
יסודות :בטון מזוין וצוקל בחיפוי אבן.
מעטפת :ללא.
גג :בטון שטוח.
רצפות :ללא.
פרטי חוץ :ללא.
פרטי פנים :ללא.
פרק ד'  :הערכת המבנה
 .9הערכת חשיבות:
סיווג השימור  :אתר לשימור בדרגה ב'.
דרוג חשיבות כללית של האתר :מקומית.
 .10ערך היסטורי תרבותי:
קשר להתפתחות היסטורית ,כלכלית ,פוליטית או תרבותית של חברה נתונה :שריד לתקופת
ההגנה והקמת המדינה .הפילבוקס ופרח הרקפת מרכיבים את סמל מענית.
 .11ערך ארכיטקטוני/עיצובי:
אתר המייצג סגנון/תקופה/טיפוס ארכיטקטוני:
אלמנטים וערכים מיוחדים:
ערך נופי :מבנה בולט בטופוגרפיה ונשקף מהקיבוץ.
.12
ערך

סיכום הערכת חשיבות האתר ומרכיביו:
האתר /לאומית

מקומית

קהילתית

חשיבות
ערך היסטורי

V

ערך ארכיטקטוני
ערך נופי

V
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פרק ה' :המלצות לשימור
 .13המלצות ראשונית:
תיעוד המבנה:

) (V

ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ושלבי הבנייה ,חומר רקע
אודות המתכננים ודיירים עיקריים .תיעוד המצב הפיזי הקיים ושחזור המצב המקורי בתוכניות,
חזיתות וחתכים הכוללים את הפרטים המקוריים של המבנה.
תיעוד הגינה/צמחייה ההיסטורית:

) (

ביצוע תיק תיעוד מלא הכולל :רקע היסטורי ,התפתחות האתר ,חומר רקע אודות המתכננים
והמבצע ובעלי האתר ההיסטורי .תיעוד המצב הפיזי הקיים ,שחזור המצב המקורי של הגינה
בתוכניות ומבטים הכוללים את הפרטים המקוריים והצמחייה באתר.
שימור צמחייה :

) (

מומלץ כי אגרונום  /אדריכל נוף יתעד את הצמחייה לסוגיה וייתן הנחיות להמשך טיפול בה,
לשם שמירתה והתפתחותה העתידית.
תיעוד ראשוני של אתר המכיל מספר מרכיבים :

) (V

מטרת התיעוד הראשוני היא לקבוע דרגת חשיבות לשימור מבנים ,חלקי מבנים ,אלמנטים
שונים וצמחייה באתר ,זאת בכדי לקבוע את היקף ותוכן השימור בו .התיעוד הראשוני יכלול
סקירה היסטורית ,התפתחות ושלבי בנייה ,צילומים ותכניות היסטוריות ומדידה כללית של
המבנים באתר.
בדיקה הנדסית

) (V

ביצוע סקר פיזי הנדסי על ידי מהנדס בניין לבדיקת מצב ההשתמרות של המבנה ולהציע
אפשרויות לחיזוק והצלת המבנה.
הערה :אין בכדי האמור לעייל לפטור את חובת התיעוד המלא של האתר.
 .14המלצות פיזיות:
הסרת מפגעים פיזיים:
הסרת מפגעים חזותיים:
 .15המלצות לשימור:
•

שימור המבנה והעמדות על פי תיק תיעוד.

•

פיתוח וגינון האזור כחלק מפארק.
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פרק ו' :פרטי הסוקר
 .16הסוקר:
שם הסוקר :אדר' נעה שק ,אמנון בר אור אדריכלים בע"מ .הכשרה מקצועית :אדריכלית
כתובת :רחוב אחד העם  9תל אביב טלפון03-5160035 :
 .17פרטי הסקר:
תאריך הסקר :אוקטובר-נובמבר 2007
מקורות:
תצ"א  p7_5048של מפ"י.
רינה ברקת ,ארכיון מענית.
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מקורות:
ארכיון מענית.
ארכיון מ.פ.ת) .משרד התכנון בקיבוץ(.
רינה ברקת ,ארכיון מענית.

תצלום אויר .1949 ,מקור :המרכז למיפוי ישראל.
הפילבוקס בגבעה המזרחית.

הפילבוקס בשנות ה ,50-מס'  3-306ארכיון מענית.
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העמדה הדרום-מערבית ,נובמבר .2007

חרך ירי בעמדה הדרום-מזרחית.
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
צמחיה לשימור

סקר מבנים ואתרים היסטוריים
כרטיס אתר מספר  –15צמחיה לשימור

פריט

מיקום

תיאור

 5אקליפטוסים

• צפוני לבית לי ולך
401
• דרומי לבית לי
ולך 401
• ליד שער הקיבוץ.
• שני עצים בדשא
במערב )ליד מבנה
.(404

שרידים לחורשת אקליפטוס

שיזף מצוי

ליד מבנים  61ו-
57

1
2

תמונה

שנטעה ע"י מייסדי מענית.

העץ היחיד שהיה נטוע במענית
בעת העליה להתיישבות ,תחת
צלו חסו עובדי מטע התפוחים
והשזיפים ,שניטע לידו זמן קצר
לאחר העליה לקרקע )ינואר
.(11943
מקור השיזף בסבנה באפריקה
המזרחית .אינו משיר עליו
במשך כל עונות השנה .פריחתו
מראשית האביב ועד סוף
הסתיו .פירותיו חומים-בהירים
2
ומזכירים תפוחים קטנים.
כיום עומד השיזף המצוי בקצה
הדשא הגדול על-יד השיכון
החדש )ליד מתחמי מגורים 10
ו.(11 -

שלבים מס'  ,1943 ,4עמ' 1
טבע ונוף במענית ,יוחנן מ ,.ספטמבר  ,1977עמ' 17-18
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
צמחיה לשימור
שדרת

מלוה את שביל

האורנים

הכניסה למענית

 2עצי אלה

מערבית לספריה.

אטלנטית

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
אתר מספר 15
שדרה אופיינית לכניסה לקיבוץ.

עצי ארץ ישראל ,הומלצו
לשימור בסקר של משרד
החקלאות.

3

http://www.shaham.moag.gov.il/Pages_Files/91944trees_makom.pdf
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

 4המלצות שימור
4.1

כללי
עם סיום הסקר ברצוני לציין כי נושא השימור קרוב לחברי מענית ,חברים
ובעלי תפקידים כאחד .לכבוד חגיגות  60השנים להתיישבות בשנת 2002
בחר הקיבוץ מיוזמתו לשלט מבנים ואלמנטים נופיים חשובים ,ללא יד
מחייבת ,אלא מתוך גאווה מקומית והזדהות עם הסיפור ההיסטורי.
חוות דעת זו ,שהוזמנה ע"י הקיבוץ ,נעשתה באמות מידה שוויוניות
ומקצועיות.

4.2

הגדרת לב הקיבוץ כמתחם לשימור
לאור המחקר ההיסטורי ,האורבני והאדריכלי ,הוחלט להמליץ לשמר את
המבנים במרכז הקיבוץ כמתחם שלם למעט חריגים בודדים מחוץ לו.
להמלצה זו רובד מחקרי )שימור המורשת הבנויה של הקיבוץ למען
העתיד( ורובד חינוכי )לתושבים ולמבקרים(.
מוגדר מתחם רציף לשימור במרכז הקיבוץ הכולל מבנים בעלי חשיבות
היסטורית ,אדריכלית ומתחמית לצד אלמנטים נופיים.
מתחם זה משמר את התחושה המרחבית של הקיבוץ ,מעבר ליכולתו של
המבנה הבודד .נכללות בו דוגמאות למבני ציבור )כותל חדר האוכל ,בית
חביבה והספריה( ,מבני משק משני )המאפיה ,האיזולטור ,מגדל המים(,
מגורים )שני מבנים ראשונים משני טיפוסי תכנית( ובתי ילדים וכן
אלמנטים נופיים )עצים ותיקים ,שבילים ,הסלע של הרצפלד(.
המתחם שנבחר ,במרכז הקיבוץ ,כולל את מערך השבילים והאלמנטים
הנופיים המקוריים.

4.3

המלצות שימור
4.3.1

מומלץ כי תיאסר כל הריסה/תוספת של מבנה המסומן לשימור

בדרגה מחמירה .כל שינוי או תוספת במבנה לשימור יחייב הליך רישוי
ושינויים ע"פ תו"ב.
4.3.2

מומלץ כי הבניה החדשה במתחם לשימור לא תעלה על גובה 4

מטרים מפני השטח הגבוהים )או  7מטרים במבנה מדורג בשני מפלסים(.
4.3.3

במתחם זה מומלץ כי לא תוקמנה גדרות סביב חלקות עתידיות.
33
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4.3.4

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

במתחם זה מומלץ כי יאסר מעבר כלי רכב )למעט רכב קל

כקלנועיות/אופניים(.
4.4

נוי וצמחיה
4.4.1

מומלץ כי אגרונום  /אדריכל נוף יתעד את הצמחייה לסוגיה וייתן

הנחיות להמשך טיפול בה ,לשם שמירתה והתפתחותה העתידית
4.4.2

מומלץ להכין תכנית נופית למתחם ע"י אדריכל נוף ,כולל הגדרת

שבילים ,תאורה ,צמחיה והגדרת שילוט סטנדרטי ברוח המקום.
4.5

איתור מבנים בודדים לשימור

לאור המחקר ההיסטורי וחקר המבנים הבודדים ,אותרו שני מבנים לשימור
מחמיר:
4.5.1

בית המגורים הראשון )מבנה  ,(204כיום הארכיון.

4.5.2

בית מגורים ראשון )מבנה .(11

מומלץ להסב מבנים אלה לצרכי ציבור ולהקים בהם מוזיאון לתולדות
הקיבוץ ,כהרחבת הארכיון ופעילותו.
יתר המבנים שאותרו-לשימור בדרגה ב'.
4.6

לפני כל שיפוץ או שינוי בכל מבנה לשימור יוכן תיק תיעוד מפורט ע"י
אדריכל שימור ,כחלק מהבקשה להיתר בניה .תיק התיעוד יוגש לאישור
הועדה המקומית.

4.7

מומלץ כי שימור המבנה בפועל יהווה תנאי לקבלת טופס אכלוס.

4.8

מומלץ כי ייעוד המבנים לשימור יהא לצרכי ציבור ,תרבות או מסחר
בדגש היסטורי-מקומי.

4.9

מומלץ למתכננים בקיבוץ ,בשטחים שמחוץ להמלצות הסקר ,לשמר את
הצמחיה הקיימת ודפוסי תכנון נוף קיימים )דוגמת ריצוף השבילים
באספלט ,מיזעור הגדרות למינימום( גם בטבעת השניה ובכל פיתוח
עתידי שלה.
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

 5מקורות
5.1

רשימת תכניות היסטוריות

• תכנית קיבוץ מענית  ,21.7.1942אדריכל זאב רכטר,קנ"מ מקורי  ,1:1000מס'
1א' בארכיון מענית.
• תכנית קיבוץ מענית ,Regional planning detailed scheme no.5622.11.1942
אדריכל זאב רכטר ,קנ"מ מקורי  , ,1:1000מס'  2בארכיון מענית.
• תכנית השיפורים ושינוי מיקום בתי הילדים בכוון מערבי כלפי התכנית
המקורית  ,19.7.1943אדריכל זאב רכטר ,קנ"מ מקורי  1:1000מס'  3בארכיון
מענית.
• תכנית הנקודה  ,1956אדריכל שמואל מיסטצ'קין ,המחלקה הטכנית של קבוצי
השומר הצעיר ,קנ"מ מקורי .1:1000
• מפת קבוצת מענית כרכור  ,1944בחתימת איחוד מודדים מוסמכים בא"י,
חיפה; שנת קנ"מ מקורי  ,1:10000מס' -44ח ,1345-מס' 4א' בארכיון מענית.
• תצלום אויר מתאריך  ,12.12.1944מס'  ps4_5013בארכיון מפ"י.
• תצלום אויר מתאריך  ,12.2.1946מס'  dev19_6148בארכיון מפ"י.
• תצלום אויר מתאריך  ,29.9.1949מס'  p7_5048בארכיון מפ"י.
• תכניות המבנים )ארכיון הקיבוץ ומשרד הנדסה(.
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5.2

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

רשימת המקורות הכתובים

• 'העלון האינפורמטיבי' "בנרבתה" מהשנים 1941-1957

69

• ברקת רינה-עורכת ,ימי בראשית-סיפורי מקום ומקומות ,ארכיון מענית2002 ,

70

• טבע ונוף במענית ,קיבוץ מענית לחג ה ,35-הוצאת הקיבוץ.1977 ,
• אלטמן אליעזר ,תולדות המשתלה במענית ,הוצאת הקיבוץ.1998 ,
• שיחה עם מנחם רם ' -אושי' ,מראשוני הקיבוץ18.11.2007 ,
• שיחה עם דב גולדשטיין ,מראשוני הקיבוץ26.11.2007 ,
• כהנא פרדי ,תכנון ואדריכלות בשירות הרעיון הקיבוצי ,הוצאת יד טבנקין ,יצא
לאור בשנת .2008
• התכתבות עם מר אריה רוכמן-הלפרין מענף הארכיון ברשות העתיקות,
נובמבר-דצמבר .2007
• רישומי ארנונה של המועצה האזורית מנשה הנמצאים בידי משרד מ.פ.ת.
• רכטר זאב ,תיכון נקודות-ישוב קיבוציות ,מתוך חוברת  20שנות בניה,
ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ-ישראל ,אגודת המהנדסים,
האדריכלים והמודדים ,1940 ,עמ' .77-79
• רכטר זאב ,תיכון בתי דירה בקיבוץ ,מתוך חוברת  20שנות בניה ,ההסתדרות
הכללית של העובדים העבריים בארץ-ישראל ,אגודת המהנדסים ,האדריכלים
והמודדים ,1940 ,עמ' .81-82
• שחורי רן' ,זאב רכטר' ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,1987 ,עמ' .7-14
• סמוק ניצה ,בתים מן החול-אדריכלות הסגנון הבינלאומי בתל-אביב ,הוצאת
משרד הבטחון ,1994 ,עמ' .234-235 ,182
• חדש בתכנון ובבניה :בתי תרבות והנצחה ,מתוך חוברת תכנון ובניה בקיבוץ ,2
 ,1984עמ' .17

 69העיתון הפנימי של הקיבוץ ,בו נסקרו חדשות ענפי הבניה והנוי וידיעות נוספות ,המלמדות על
תהליך הבניה ,מערכות היחסים עם המוסדות המממנים.
 70בשנת  2002נבחרו ע"י הקיבוץ כ 20 -מבנים ואתרי התיישבות ונוף ונקבע עליהם שילוט
היסטורי .לכבוד האירוע פרסם הקיבוץ חוברת בעריכת רינה ברקת מארכיון מענית.
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

נספחים

6.1

נספח א' – עתיקות בדוס

מענית ממוקמת על תואי "דרך הים" ,הדרך הראשית בין מצרים דרך ארץ
ישראל לסוריה .מהעיר גת )ג'ת( התפצלה הדרך לשלושה סעיפים ,שהמרכזי
בהם המשיך לאורך הגבעות דרך מענית וצומת ברקאי של ימינו ,ומזרחה דרך
ואדי ערה עד מגידו.

71

לאורך תואי הסעיפים ,בכלל זה באזור מענית ,התגלו

שרידי יישובים.
בקרבת אתר ההתיישבות של הקיבוץ נמצא אתר עתיקות

72

מימי הרומאים

והביזנטים ,אותו זיהה הפרופסור בנימין מזר )במאמר משנת  (1935עם חורבת
ָה ,המוזכר ע"י יוסף בן-
בּת
רַ
בדוס .73חלק מהחוקרים זהו את המקום עם הישוב נְָ

מתיתיהו..." :74והיהודים מהרו לקחת את ספרי התורה ולצאת אל נרבתא,
היא אחת אחוזותיהם במרחק ששים ריס

75

מקיסריה"...

השם נרבתא

מזוהה גם עם נברכתא מהתלמוד הירושלמי )ברכות ו' ,י' ,ע"ב(..." :בר קפרא
ושני תלמידיו נתארחו בפונדקא דנרבאכתא"...

76

בחורבת בדוס ובאזור מענית נמצא בחפירות 77מכלול יישובי עשיר ,הכולל עשרות
בורות מים ובאר ,שרידי מבנים ומתקנים חקלאיים בהם גת גדולה מרוצפת פסיפס,
קולומבריום וקברים בהם ארונות קבורה ,כלים ומטבעות .באזור מחצבות אבן,
כנראה לבניה באזור .בקרבת האורווה של הקיבוץ נמצא גולל עגול ,שחציבתו טרם
נסתיימה.

78

 71ההסטוריה הקדומה של אזור מענית ,אבי עופר
' 72על הארכיאולוגיה אצלנו' ,שמעון אבל ,מתוך :בנרבתה ,שנה שתים-עשרה ,מס' ,(84) 7
 ,4.9.1956עמ' 5
' 73ההסטוריה הקדומה של אזור מענית' ,אבי עופר ,ארכיון מענית
 74שמעון אבל  ,1952מתוך 'ימי בראשית-סיפורי מקום ומקומות' ,ארכיון מענית ,2002 ,עמ' 3
 60 75ריס= כ 12-ק"מ.
 15' 76שנה בנרבתה-עלון פנימי מוקדש לחג היובל' ,שנה  15מס'  ,1957 ,(91) 1עמ' 14
 77ע"פ בדיקת מר אריה רוכמן-הלפרין מענף הארכיון ברשות העתיקות מדובר באתרי עתיקות
מספר ) 7383/0מענית( ומספר ) 2145/0נרבתה ,תל( המתועדים בתיקי חפירה &-24/1956
)החופר :פריץ ברגר ז"ל מטעם אגף העתיקות והמוזיאונים( וגם ) B-239/2001החופר :רון בארי
מטעם המכון לארכיאולוגיה ,אוניברסיטת חיפה(.
' 78מחצבות קדומות באדמות נרבתה' ,שמעון א' ,מתוך בנרבתה ,שנה שתים-עשרה ,מס' ,(81) 4
 ,23.3.1956עמ' 3-4

37
רח' אחד העם ) 9מגדל שלום ( ת"א  ,65251טל' ,03-5163082 :פקס03-5163079:
Tel. 972 3 5163082 Fax. 972 3 5163079 9 Ehad Haam, Tel Aviv 65251
amnon@baror-arc.com www.amnon-baror.com

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
בשטחי

מענית

נתגלה

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
שער

עתיק' ,השער הרומאי' ,כנראה
חלק מכנסיה עתיקה .השער
מגולף וחצוב בגוש אבן אחד

"בגובה

8

רגל

ו1-

אינץ'

וברוחב  9רגל ,כנראה מאבני
הסביבה".
הקיבוץ

79

אף

חלק

משטח

מוגדר

כשטח

עתיקות.
ע"פ עיתון 'שלבים' משנת  1943גבולות הקיבוץ נקבעו בהתחשב בשטח

העתיקות" :גבעת הנציב העליון משוריינת כולה לחקירת עתיקותיה והיא
נמצאת ,בגלל זה ,מחוץ לגבולות שטח הקיבוץ".

80

בשנות ה ,80-בעקבות מחקר ארכיאולוגי בהר מנשה ,חדש פרופסור אדם זרטל
את התיזה של החוקר אולברייט ,81לפיה 'ארובות '82המקראית ,היא נרבתא ,בתל-
חמאם .האתר נחפר ונמצאו בו שרידים מהתקופות המתאימות .הזיהוי החדש
נתקבל ע"י רב החוקרים ,בהם גם הפרופסור מזר ,83אך חלק מהחוקרים חלוקים
לגבי הקביעה.
נכון לשנת  2007מסומנים בתכנית הקיבוץ שני שטחי עתיקות מוכרזים.

 79סקר המשלחת הבריטית בראשות קונרד וקיצ'ינר ע"פ סיור מ ,9.4.1873 -מתוך חוברת 'הכל
אודות בדוס' ,עורך שמעון אבל ,1977 ,עמ' 11
 80שלבים מס'  ,13.3.1943 ,3עמ' 3
81
William F. Albright
 82שמה של העיר המרכזית באזור בתקופה הפרסית  332-531לפנה"ס.
' 83ההסטוריה הקדומה של אזור מענית' ,אבי עופר ,ארכיון מענית

38
רח' אחד העם ) 9מגדל שלום ( ת"א  ,65251טל' ,03-5163082 :פקס03-5163079:
Tel. 972 3 5163082 Fax. 972 3 5163079 9 Ehad Haam, Tel Aviv 65251
amnon@baror-arc.com www.amnon-baror.com

אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
6.2

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

נספח ב' – אדריכל זאב רכטר ),84(1899-1960

85

יליד קובלובקה ,אוקראינה .למד אדריכלות בטכניון
ע"ש טימיריאזב בניקולייב ,אך עזב את הלימודים
באמצע השנה השלישית לקראת עלייתו לארץ-ישראל.
עלה לארץ ב ,12.12.1919-באניה רוסלן ,שסמלה את
ראשית העליה השלישית.
לאחר מספר שנים בהן עבד בתכנון בחיפה ,תל-אביב
וירושלים ,יצא בשנת  1926להשלים שנת לימודים
נוספת ברומא ,אך שב לארץ בשל קשיים כלכליים .בסופו של דבר השלים את
לימודיו בפריז בשנים .1929-1932
מראשי הרוח המודרניסטית ,שהשפיעה על התכנון והבניה ברחבי הארץ בשנות ה-
 30וה 40 -וממייסדי חוג האדריכלים עם אריה שרון ויוסף נויפלד.

"ההשפעות עוכלו והותאמו לתנאי הארץ ,לאספקטים הטכנולוגיים,
הכלכליים ,האקלימיים והחברתיים"...

86

רכטר תכנן גם את תכנית הנקודה של קיבוץ ב' הצ'כי ,כפר מסריק )בשמו הראשוני
משמר זבולון( בשנת .1940

84
85
86

שחורי ,עמ' 7-14
סמוק ,עמ' 182
שחורי ,עמ' 7
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סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית
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אמנון בר אור אדריכלים בע"מ
6.3

סקר מבנים ואתרים היסטוריים קיבוץ מענית

נספח ג' – אדריכל שמואל מיסטצ'קין )(2004-1908

87

יליד וסילקוב ,אוקראינה .עלה לארץ עם משפחתו
בשנת  1923ויצא ללימודי אדריכלות בבית הספר
'באוהאוס' בדסאו בין השנים .1931-1933
עם שובו עבד במגזר הפרטי תחילה כשכיר
במשרדו של יוסף נויפלד ובהמשך כעצמאי בתל-
אביב ובקיבוצים.
בשנים  1938-1939עבד במחלקה הטכנית של
ההגנה ובשנים  1941-1943נהל את מחלקת המפות
בפלמ"ח.

88

בשנת 1945

89

נשכר לעבודה במחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי ,אותה ייסד

ישראל פיינמסר שנתיים קודם לכן ,ב .901943-לאורך השנים עסק בתכנון הנקודה,
בתכנון מבני ציבור ,בתי ילדים ומבני שירות והמשיך להתגורר בתל-אביב ,בבית
קרייתי ,אותו תכנן עבור אחיו.

87
88
89
90

כהנא ,טרם פורסם
סמוק ,עמ' 234
כהנא ,טרם פורסם
כהנא ,טרם פורסם
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