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 א   תוכן העניינים

 ב   פתח דבר

 

  1     מפת איתור המבנה

 2תקציר                           , הערכה היסטורית וארכיטקטונית        

 2.4הנחיות והמלצות לשיקום ושימור                                              

 2.5רישמה ומיפוי של אלמנטים מקוריים לשמירה                             

 תיעוד היסטורי

  3.1  סקירה סביבתית היסטורית        

 3.10יישום הסגנון הבינלאומי במבנה                                              

 3.11   תצלומי אויר        

 3.16   מפות היסטוריות        

 3.24  מסמכים ותכניות היסטוריות        

 3.82  תולדות הבניין                 

 3.83והמשפחה הבונה                                  , תולדות האדריכל       

 4.1.1  תיעוד צילומי מצב קיים

 4.1תיעוד צילומי של הסביבה הקרובה                                           

 4.1.4תיעוד צילומי                                                                         

 תיעוד אדריכלי

 5.1.0תיאור אדריכלי של המבנה                                                      

 5.1  מפה טופוגראפית      

 5.1.2  מצב קיים -תכניות       

 5.2.6.1  מצב קיים -חזיתות      

 5.2.10  מצב קיים -חתכים       

 5.3.1  מצב מקורי משוחזר -תכניות      

 5.3.6  מצב מקורי משוחזר -חזיתות      

 5.3.10  מצב מקורי משוחזר -חתכים      

 5.4.0.1  מפת סימון פרטים      

 5.4.1   פרטים      

 

 6   טכנולוגיית בנייה      

 7   ניתוח אדריכלי      

 8הערכה הנדסית                                                                     

 

 9   מקורות  

 

 תוכן העניינים

 תוכן עניינים א
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 פתח דבר

 פתח דבר

 

  ,רוזנצוויג בית ,מחמירות בהגבלות לשימור המבנה של ואדריכלי היסטורי תיעוד מהווה זו עבודה

   .בנייה והיתר ע"תב קידום לצורך .אביב בתל מנדלסון 'רח פינת 65 המלך שלמה 'רח

  בתכנונו ,רוזנצוויג יצחק-ישראל י"ע ,"סלונים-אלישר" משכונת כחלק 1936-7 בשנים הוקם הבית

 .אברהמי יחיאל האדריכל של

 .כמרתף חפורה חלקית קומה מעל קומות בשלוש נבנה הבנין

 

  השנים במשך בו נעשו אשר השינויים ואת ,השונים חלקיו על הבניין את לתעד הנה העבודה מטרת

  האורבאני בהקשר הבית בניית תקופת של רקע תיאור מכילה התיעוד עבודת .קורותיו את וכן

 .המבנה תולדות ותיאור ,הפיזיות ותכונותיו המבנה תיאור ,והאדריכלי

  המבנה של קיים מצב וצילומי היסטוריים צילומים התיעוד עבודת מכילה ,המילולי לחלק בנוסף

  בניין פרטי תיעוד מכילים והשרטוטים התוכניות .בו הנאמר את וממחישים הכתוב את המלווים

 .וכדומה מעקות ,דלתות ,חלונות :כגון אופייניים

  ,שניידמן יעל 'לגב :גמר לידי מגיע זה מסמך היה לא בלעדיהם אשר לאנשים להודות ברצוני ,לסיום

  אשר ממשרדי כהן ויאיר רביב גילי 'לאדר ,ולבסוף .שחם צבי 'למר – ישראל ארץ מוזיאון לארכיון

 .גמר לידי זה תיק הביאו

 

 אור בר אמנון 'אדר

 2009 פברואר

 תצלום האתר כיום

 ב
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 מפת איתור המבנה. 1

 מפת איתור המבנה מפת איתור

 ymapאתר , מפת מיקום, 65שלמה המלך  אתר עיריית תל אביב, 2007א "תצ, 65שלמה המלך 

 רחוב שלמה המלך -תצלום האתר כיום רחוב מנדלסון -תצלום האתר כיום

1 

 יחיאל אברהמי  :אדריכל מקורי

 1937: שנת הבניה
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 תקציר -הערכה היסטורית וארכיטקטונית . 2

 –הערכה ארכיטקטונית 
סימון אלמנטים  . תקציר

 לשימור

   :לשימור כמבנה ערכו את לו ומעניקים המבנה את המייחדים המרכזיים הפרטים להלן

   .ומנדלסון המלך שלמה לרחוב בחזית הוושפוץ טיח1.

   .הבינלאומי הסגנון את המאפיין עיטורי כפרט ,גובהו לכל המדרגות בגרם המסגרות מערכת2.

   .המלך שלמה רחוב כלפי הפונה בגג הבנוייה הפרגולה3.

   .ירוקה קרמיקה עשוי הכניסה פורטל4.

   .תואמת יציקה עשויים ופודסטים ,מוזאיקה יציקת עשויות קונזוליות מדרגות – המדרגות בחדרי5.

 מבנה החללים הפנימיים

2.1 

   :המבנה תאור

  מתחת נמצאת אשר חלקית עמודים קומת על קומות בשלוש נבנה ,רוזנצוויג בית ,65 המלך שלמה מבנה

  שקועות שירות ומרפסות הראשיות החזיתות כלפי זיזיות מרפסות למבנה .חפורה בחצר הכניסה למפלס

   .האחורית – הדרומית החזית כלפי

   .אחד בשלב נבנה המבנה חיצונית התרשמות פי ועל ההיסטורים המסמכים פי על

  שלמה רחוב  אל הצרה ובחזיתו ,מנדלסון רחוב אל הרחבה בחזיתו ופונה החלקה לאורך נבנה המבנה

  – המלך שלמה מרחוב יוצא הכניסה שביל אך (הצפונית) הרחבה מהחזית הינה הראשית הכניסה .המלך

  מרחוב אליה הכניסה ,המערבית הצדדית מהחזית היא נוספת משנית כניסה .הקרוב הראשי הרחוב

   .הראשית מהכניסה פחות מהודרת זו כניסה .מנדלסון

   .חדרים 3 עד 2 -כ בנות .דיור יחידות 3 ובהן זהות הקומות .המרפסות ללא ר"מ 180 -כ טיפוסית קומה גודל

   .המדרגות מחדר אליו יציאות ושתי כביסה חדר היה המקורי המבנה בגג

  :תכנון עקרנות

   .אביב בתל הבינלאומי בסגנון בבנייה מאוחר שלב מייצג 65 המלך שלמה מבנה

     :הבינלאומי ההסגנון עקרונות את חלקי באופן נושא המבנה ,בפירוט בהמשך שנבחלן פי

  ניצול תוך זאת ,המבנה של המערבי באזור חלקית יושם זה עקרון : (Piloti) עמודים על בנייה .1

   .למבנה הכניסה קומת את משמשים לא העמודים .חלקית וחפירה הטופוגרפיה

  עיצובי אלמנט הינה הפרגולה אולם .הגג על בנוייה פרגולה בניית ידי על חלקית יושם  : (Solarium) גן-גג .2

   .הדיירים להנאת פונקציונלי שימוש ללא

  משמשים הקירות כאשר בטון שלד של קונסטרוקציה בעלי קירות בניית ידי על יושם – חופשית תכנית .3

   .למילואה

  לאנכי בניגוד) האופקי הקו הדגשת .החופשית החזית את מאוד מעט מדגיש המבנה – חופשית חזית .4

     .המרפסות ובקירוי העליון הבנוי בקרניז רק ניכרת (בעבר רווח אשר

   .אופקיים חלונות מדגיש אינו המבנה – סרט חלון .5

 

  מתחילת במבנים שרווח כפי הבינלאומי הסגנון עקרונות את מדגיש אינו 65 המלך בשלמה המבנה ,לסיכום

  .1937 שנת – זה בנייה לסגנון יחסית המאוחר הבנייה שנת עקב וזאת יתכן .אביב בתל השלושים שנות

   .לו הקרובים למבנים יחסית המבנה את בוחנים כשר היטב ניכר הדבר .פונקציונלי יותר  בסגנון ניחן המבנה

  והפכו ,אלה בשנים אביב בתל בבנייה רווחו אשר מקומיים מאפיינים מספר מדגיש המבנה ,זאת לעומת

   :מהסגנון לחלק

   .המפואר הטרמומטר בחלון המיוחדת ,המדרגות בחדר האנכי הקו הדגשת  

   .קרמיקה ובארחי מיוחדת בדלת למבנה הכניסה הידור  

 .הגג על עיצובית פרגולה בניית  

   .הרחוב אל הפונות בחזיתות וושפוץ בטיח המבנה הידור  

דירות ואילו המשני לדירה   2כאשר הגרם הראשי מוביל אל , חדרים 2-3הדירות בנות . חדרי מדרגות 2בעלות , קומות טיפוסיות זהות 3במבנה 

 .  אחת

 .  לדירות מרפסות כלפי הרחוב השייכות לחדרי המגורים ומרפסות שירות בעורף המחוברות אל המטבחים וחדרי האמבטיה

 .  כפי שמתועד בהמשך, הגרם הראשי מיוחד בחיפוי הקרמיקה ובפרט המסגרות ואילו הגרם המשני מיוחד רק בעיטורי צבע

 דירות חדרי מדרגות

 קומה טיפוסית

 גרם ראשי

 גרם צדדי



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 הערכה היסטורית וארכיטקטונית. 2

 ניתוח אורבני

 –הערכה ארכיטקטונית 
סימון אלמנטים  . תקציר

 לשימור

2.2 

 1946  משנת א"תצ בסיס על סביבתי ניתוח , 65 המלך שלמה

   :אורבני ניתוח

  ,בדרום גורדון רחוב ,בצפון גוריון בן ברחוב התחום רחובות בגוש נמצא 65 המלך שלמה מבנה

  משניים רחובות ובו קטן מתחם יוצרים אלו רחובות .במערב ושפינוזה במזרח המלך שלמה רחוב

   .שמאל מצד תרשים ראה .ומנדלסון ,פילון רחוב – יותר שקטים

  באזור ביטוי לידי שבא כפי ,ברחובות היררכיה עם בניינים למתחמי חולקה העיר  ,גדס בתכנית

  הכניסה ודלת ,הראשית החזית כאשר .משני לרחוב ראשי רחוב בין פינתי הינו הנידון המבנה .זה

   .המלך שלמה רחוב – הראשי מהרחוב הינה הרגל להולכי הכניסה אולם ,מנדלסון לרחוב פונים

 :הבנוייה הסביבה

  ברובם נבנו המבנים כאשר זה ,1937 בשנת ,במתחם הבנייה בראשית נבנה הנידון המבנה

  עיצוב ,הגדרות עיצוב :משותפים רבים פרטים לזהות ניתן אלו רחובות במתחם .הארבעים בשנות

   אלו בשנים כי ניכר הקרובה בסביבה המבנים מרבית על .המדרגות חדר עיצוב לבניינם הכניסה

  הנידון למבנה יחסית זאת ,פונקציונלי יותר צביון קבלו והמבנים הבינלאומי בסגנון התכנון נזנח

   .הסגנון במאפייני ניחן עדיין אשר

 צילומי סביבה מפורטים ראה בהמשך   מנדלסון רחוב המלך שלמה רחוב

   :והיסטוריים חברתיים ערכים

   .השלושים בשנות אביב בתל המואץ הבנייה פיתוח את מייצג 65 המלך שלמה מבנה

  בשלמה המבנה 1946 א"בתצ שנראה כפי

  עם ,הבנוי השטח בספר נבנה 65 המלך

   .ומזרחה צפונה העיר של התפתחותה

 י"מפ :מקור, תצלום אויר, 1946
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 הערכה היסטורית וארכיטקטונית. 2

 צמחייה

 –הערכה ארכיטקטונית 
סימון אלמנטים  . תקציר

 לשימור

2.3 

  במקום הקיימת הצמחייה חיצונית הערכה פי על אשר רבה צמחייה קיימת 65 המלך שלמה במבנה

 .המבנה הקמת בעת ניטעה

  עצי 2 נמצאו במקום  .קיים מצב – צילומי תיעוד בפרק פירוט יתר ,לצמחייה דוגמאות מספר להלן

  כי להעריך קשה הקטן גודלם עקב אולם ,הדר עצי 2 נמצאו ,כן כמו  .פיתוספורום שיחי ומספר ,פיקוס

   .המבנה בניית לעת אופייניית הינה זו צמחייה .המבנה בניית בעת נטעו

 פיקוס. 2

 פיקוס. 3 עץ הדר. 4

 שיח פיתוספורום. 1

4 

3 

2 

1 
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 הנחיות והמלצות לשיקום ושימור

 –הערכה ארכיטקטונית 
סימון אלמנטים  . תקציר

 לשימור

 פרגולה לשימור

עבודת מסגרות 

 לשיחזור

 שימור דלת קיימת

 והשלמת אריחי קרמיקה

ץ
פו

ש
 ו

ח
טי

ר 
זו

ח
שי

 
 לשימור ושיחזור במבנה מרכזייםאלמנטים 

 מוצג על גבי חזית מצב מקורי משוחזר

 .שימור מדרגות קונזוליות טרומיות עשויות מוזאיקה כולל הפודסטים

 שימור והשלמה לפי צורך של חיפוי הקרמיקה לפי הפרט

 שימור מדרגות קונזוליות  

 טרומיות עשויות מוזאיקה

 ועיטורי צבע על פי הפרט

   : הבאים המרכזיים האלמנטים ושיחזור לשימור לפעול יש המבנה שימור בעת

  הבינלאומי הסגנון מאדריכלות נפרד בלתי לחלק היה אשר איכותי עיטורי צמנטי טיח הינו הוושפוץ טיח  :הוושפוץ טיח1.

  בטקסטורה הטיח לשקם/לשחזר יש .לשימור כמבנה זה מבנה של בערכו מרכזי מרכיב מהווה זה טיח .אביב בתל

   .והשחזור השיקום היקף יוחלט בשטח המצב פי על .המקור פי על ואגרגטים

  נפרד בלתי לחלק היה הוא גם המדרגות בחדרי הציבורי הורטיקלי קו הדגשת  :המדרגות בחדר מסגרות אלמנט2.

  כיצד לשקול יש הרעוע הפיזי מצבו עקב .זה אלמנט ושחזור לשיקום חשיבות יש .אביב בתל הבינלאומי מהסגנון

     .שימור מהנדס עם לשחזור/לשמרו

   .המבנה בכל מאולתרות בנייה תוספות לפרק יש3.

  ולהשלים לשמרם ויש בשטח נותרו האריחים מרבית .מיוחדות בקרמיקות מעוטר כניסה פורטל למבנה :הכניסה פורטל4.

  התקופה בני רבים במבנים מופיעים והם המבנה בניית בעת נפוץ עיטור היו אלו אריחים סוגי .המקור פי על אריחים

  היה מעוטר כניסה פורטל .לשמרה ויש המקורית הכניסה דלת גם קיימת הראשי הכניסה בפורטל .הקרובה והסביבה

   .אלה בשנים באדריכלות חשוב מרכיב

  .לשימורם לפעול יש .טרומית מוזאיקה יציקת עשויות הקונזולויות המדרגות נשתמרו המדרגות בחדרי :המדרגות חדרי5.

  המדרגות בחדר בקירות הצבע גווני ולשחזר ,המרכזי המדרגות בחדר הצהובה הקרמיקה אריחי על לשמור יש ,כן כמו

   .בפודסטים מוזאיקה יציקת את גם לשמר יש ,כן כמו .הצדדי

   .ומסגרות נגרות פרטי ושיחזור שקום6.

   .המבנה גג על הפרגולה שיקום7.

   .המקוריים והשערים הגדר ושיקום שימור8.

   .החדש בפיתוח  המקורית הצמחייה ושילוב המבנה חצרות שיקום שיקום9.

   .במבנה לשימור המיוחדים לפרטים באשר הכוונות להלן מצורפים

  שונות מסקנות ויהיו במידה .גישה אליהם היתה שלא או ,וודאי שאינו ומידע פרטים יושלמו באתר העבודות תחילת בעת :הערה

   .בפועל השיחזור תכנון את לכך ובהתאם ,התיעוד תיק את לעדכן יש כך בעקבות

 

   .ותכניות חזיתות גבי על וסימון מקוריים קיימים פרטים פירוט הבא בעמוד

2.4 

שימור מרפסות 

קונזולויות ומעקות  

 קיימים

 שימור פורטל כניסה

 והשלמת אריחי קרמיקה

 חזית מערבית
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 מיפוי פרטים

 –הערכה ארכיטקטונית 
סימון אלמנטים  . תקציר

 לשימור

2.5 

 תריס כנף חלון הטיפוס הפרט

W-00-03 -- אין במקור 

W-00-04 אין במקור קיים 5-ח-נ 

W-00-05 אין במקור קיים 5-ח-נ 

W-00-06 אין במקור קיים 4-ח-נ 

W-00-07 --   אין במקור

קיים חלון  )

 (מאולתר

 אין במקור

W-00-08 אין במקור קיים 8-ח-נ 

כנף   הטיפוס הפרט

 חלון

 תריס

W-02-01 קיים קיים 1-ח-נ 

W-02-02 תריס פלסטיק קיים 1-ח-נ 

W-02-03 תריס פלסטיק קיים 1-ח-נ 

W-02-04 קיים קיים 2-ח-נ 

W-02-05 אין במקור קיים 3-ח-נ 

W-02-06 אין במקור קיים 3-ח-נ 

W-02-07 אין במקור קיים 5-ח-נ 

W-02-08 אין במקור קיים 3-ח-נ 

W-02-09 אין במקור קיים 3-ח-נ 

W-02-10 אין במקור קיים 3-ח-נ 

W-02-11 אין במקור קיים 3-ח-נ 

W-02-12 אין במקור קיים 3-ח-נ 

W-02-13 תריס פלסטיק קיים 2-ח-נ 

W-02-14 אין בפרט קיים 2-ח-מ 

כנף   הטיפוס הפרט

 חלון

 תריס

W-03-01 תריס  קיים 1-ח-נ

 פלסטיק

W-03-02 תריס  קיים 1-ח-נ

 פלסטיק

W-03-03 תריס  קיים 1-ח-נ

 פלסטיק

W-03-04 קיים קיים 2-ח-נ 

W-03-05 אין   קיים 3-ח-נ

 במקור

W-03-06 אין   קיים 3-ח-נ

 במקור

W-03-07 אין   קיים 5-ח-נ

 במקור

W-03-08 אין   קיים 3-ח-נ

 במקור

W-03-09 אין   קיים 3-ח-נ

 במקור

W-03-10 אין   קיים 3-ח-נ

 במקור

W-03-11 אין   קיים 3-ח-נ

 במקור

W-03-12 אין   קיים 3-ח-נ

 במקור

W-03-13 תריס  קיים 2-ח-נ

 פלסטיק

W-03-14 אין   קיים 2-ח-מ

 במקור

 תריס כנף הטיפוס הדלת

D-02-01 תריס  קיים 3-ד-נ

 פלסטיק

D-02-02 תריס  קיים 3-ד-נ

 פלסטיק

D-02-03 לא קיים קיים  2-ד-נ 

D-02-04 לא קיים קיים  2-ד-נ 

D-02-05 אין במקור קיים 5-ד-נ 

D-02-06 אין במקור קיים 5-ד-נ 

 תריס כנף הטיפוס הדלת

D-03-01 תריס  קיים 3-ד-נ

 פלסטיק

D-03-02 תריס  קיים 3-ד-נ

 פלסטיק

D-03-03 קיים קיים 2-ד-נ 

D-03-04 קיים קיים 2-ד-נ 

D-03-05 אין   קיים 5-ד-נ

 במקור

D-03-06 אין   קיים 5-ד-נ

 במקור

מרפסות 

 ומעקות

 מרפסות מעקות

B-01-01 מצב טוב לא קיים 

B-01-02 בעיות   קיים

 בטיח

B-01-03 מעט   קיים

בעיות  

 בבטון

B-01-04 בטו   לא קיים

ןבמצב  

 רעוע

B-01-05 בטון   לא קיים

במצב  

 רעוע

B-02-01 מצב טוב קיים 

B-02-02 בעיות   קיים

בטיח  

 ובבטון

B-02-03 מעט   קיים

בעיות  

 בבטון

B-02-04   קיים במצב

בינוני ועם  

תוספות  

 שונות

 מצב טוב

B-02-05   קיים במצב

בינוני ועם  

תוספות  

 שונות

 מצב טוב

B-03-01 מצב טוב קיים 

B-03-02 מצב טוב קיים 

B-03-03 בעיות   לא קים

 בבטון

B-03-04   קיים במצב

בינוני ועם  

תוספות  

 שונות

 מצב טוב

B-03-05   קיים במצב

בינוני ועם  

תוספות  

 שונות

 מצב טוב

כנף   הטיפוס הפרט

 חלון

 תריס

W-01-01 תריס  קיים 1-ח-נ

 פלסטיק

W-01-02 תריס  קיים 1-ח-נ

 פלסטיק

W-01-03 תריס  קיים 1-ח-נ

 פלסטיק

W-01-04 קיים קיים 2-ח-נ 

W-01-05 אין במקור קיים 3-ח-נ 

W-01-06 אין במקור קיים 3-ח-נ 

W-01-07 אין במקור קיים 5-ח-נ 

W-01-08 אין במקור קיים 3-ח-נ 

W-01-09 אין במקור קיים 3-ח-נ 

W-01-10 אין במקור קיים 3-ח-נ 

W-01-11 אין במקור קיים 3-ח-נ 

W-01-12 אין במקור קיים 3-ח-נ 

W-01-13 תריס  קיים 2-ח-נ

 פלסטיק

W-01-14 אין בפרט קיים 2-ח-מ 

 תריס כנף הטיפוס הדלת

D-01-01 תריס פלסטיק קיים 3-ד-נ 

D-01-02 תריס פלסטיק קיים 3-ד-נ 

D-01-03 תריס פלסטיק קיים 2-ד-נ 

D-01-04 תריס פלסטיק קיים 2-ד-נ 

D-01-05 אין במקור קיים 5-ד-נ 

D-01-06 אין במקור קיים 5-ד-נ 

 תריס כנף הטיפוס הפרט

D-00-01 אין  קיים '1-ד-נ

 במקור

D-00-02 -- לא ידוע לא קיים 

D-00-03  שחזור

-ד-לפי נ

1 

אין  לא קיים

 במקור

D-00-04 -- אין  לא קיים

 במקור

D-00-05 -- לא ידוע לא קיים 

 כללי קומה ב קומה א קומת קרקע קומת מרתף

D-00-01 W-00-01 B-00-01 

 פרט בנייה, קומה, מספר חלון, קומה, מספר דלת, קומה, מספר

 1 -ח  –מ  1   -ד  –נ  1 -ח  –נ 

 מספר, חלון, מסגרות מספר, דלת, נגרות מספר, חלון, נגרות

 מקרא

 :מספרי פתחים מקוריים

  :מסגרות/אפיון נגרות
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 התפתחות הסביבה הבנוייה –סקירה סביבתית היסטורית . 3

 3.1 סקירה סביבתית היסטורית תעוד היסטורי

.  1922העיר הבנויה וגבולות העירייה בסוף 

.  אביב כרך ראשון מאת א-ספר תל  :מקור

 .דרויאנוב

בשלב זה העיר התפתחה עד רחוב אלנבי  

 .  ושינקין

העיר הבנויה וגבולות העירייה בסוף 

אביב כרך ראשון  -מתוך ספר תל.  1924

 .  דרויאנוב. מאת א

בשלב זה העיר התפתחה עד רחוב 

 . חובבי ציון ובן יהודה, בוגרשוב

 .המרכז למיפוי ישראל : מקור. יפו –מפת תל אביב ,  1930

והתפתחות תל אביב , במפה נראה בבירור מיקום המבנה

ההתפתחות העירונית עד רחוב דוב הוז  . באותה תקופה

 במזרח ומאפו בצפון

 .המרכז למיפוי ישראל: מקור. 1937, מפת תכנון עירוני

 .  אך המבנה עדיין לא מסומן, המפה משנת הקמת המבנה

הפיתוח העירוני בשלב זה הגיע עד הירקון אולם ברובו  

דבר המלמד כי אזור . התרכז ממערב לרחוב דיזנגוף

 . המבנה נבנה בשלב מאוחר יותר

 י"מפ: מקור. תצלום של חיל האוויר הישראלי. 28.10.1949

 י"מפ: מקור. תצלום אויר בריטי. 1944

  :סיכום

 בראשית נבנה המבנה כי ניכר העירונית ההתפתחות בבחינת

 שנות של השנייה המחצית עד נבנתה אשר השכונה התפתחות

   .בהמשך שנראה כפי המבנים בעיצוב הן ניכר הדבר .הארבעים

 תקריב
 תקריב

 תקריב תקריב
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 סקירה סביבתית היסטורית. 3

 סקירה סביבתית היסטורית תעוד היסטורי

  הסובבים המבנים לעומת המבנה העיצוב גם ניכר הדבר .האזור התפתחות בראשית נבנה המבנה כי ניכר ההיסטוריים האויר ותצלומי המפות סקירת בבחינת

   .אותו

  פונקציונלי יותר במראה וניחנים ,אלו מאפיינים מאבדים המבנים יתר כאשר הבינלאומי הסגנון של אדריכליים מאפיינים מספר עדיין נושא 65 המלך שלמה מבנה

   .להלן הסובבים המבנים בתצלומי  לראות ניתן זאת .הבאות בשנים הבניה  את המאפיין

 :  הרחובות הסמוכים 

3.2 

 שלמה המלך מבט לכיוון צפון. 6 שלמה המלך מבט לכיוון דרום. 5

 רחוב מנדלסון מבט מהבניין כלפי מערב. 1 רחוב מנדלסון מבט ממערב למזרח. 3 רחוב מנדלסון. 2

1 

2 

3 

6 

5 
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 סקירה סביבתית היסטורית. 3

 הרחובות הסמוכים

 3.3 סקירה סביבתית היסטורית תעוד היסטורי

 רחוב פילון. 1 רחוב  פילון. 3 רחוב  פילון. 2

1 

2 

3 
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 סקירה סביבתית היסטורית. 3

 3.4 סקירה סביבתית היסטורית תעוד היסטורי

 4מנדלסון  . 3

 8מנדלסון  . 1

 6פילון . 2

  :הסמוכים המבנים

   .הנידון למבנה זהים כמעט אדריכליים פרטים מספר יש להם מבנים מספר נמצאו ,65 המלך לשלמה סמוך

  הארכיטקטוני בעיצוב דומה המבנה וכן דומים מאפיינים בעלת גדר נמצאה – 8 מנדלסון – הצמוד במבנה

   .המרפסות ובעיצוב

 בכך שונים אלה מבנים אולם .המדרגות בחדר זהה כמעט חיפוי פרט נמצא 4 ובמנדלסון 6 פילון במבנה

   .דומים מאפיינים בעל הכניסה דלת פרט אלה למבנים ,כן כמו .העמודים בקומת מתבצעת לבית שהכניסה

1 

2 

3 
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 סקירה סביבתית היסטורית. 3

 3.5 סקירה סביבתית היסטורית תעוד היסטורי

3 

5 

4 

 פרט גדר, 7מנדלסון  -2פילון . 3

 טיח וושפוץ, 8פילון . 5

 פרט גדר, 58שלמה המלך . 4
 פרט מדרגות  , שלמה המלך פינת גורדון. 2 ריצוף, פרט יציקת מוזאיקה, 67שלמה המלך . 1

  :סמוכים מבנים סקירת

   :האזור את מאפיינים אשר נוספים מבנים מספר להלן

  .הציבוריים בשטחים המוזאיקה ויציקת הריצוף בסוג לו ודומה ,הנידון למבנה צמוד המבנה -67 המלך שלמה

   .המלך שלמה לרחוב החזית בעיצוב דומה זה מבנה ,כן כמו

 הריצוף וסוג הטיח בסוג הנידון למבנה וזהה ,מובהק בינלאומי סגנון בעל מבנה :גורדון פינת המלך שלמה

   .עמודים קומת דרך למבנה הכניסה .המוזאיקה ויציקת

  טרומית גדר צורת למבנה ,עמודים ללא הבינלאומי בסגנון נבנה אשר נוסף מבנה  -7 מנדלסון פינת 2 פילון

   .58 המלך שלמה במבנה גם מופיעה זו גדר .זו מתקופה החל אופיינית היתה אשר

   .וושפוץ בטיח בשימוש בו ונעשה ,הבינלאומי בסגנון נבנה גם זה מבנה :8 פילון

2 
1 
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 סקירה סביבתית היסטורית. 3

 3.6 סקירה סביבתית היסטורית תעוד היסטורי

2 

3 
1 

 2מנדלסון . 1

 6מנדלסון . 3

 3פילון . 2

  :סמוכים מבנים סקירת

  עמודים קומת גבי על קומות 3 הכוללים ,הארבעים משנות החל הבנייה את אפיין אשר פונקציונלי בנייה סגנון מייצגים  3 ופילון 2 מנדלסון

   .ומרפסות

   .הנידון למבנה בדומה וושפוץ בטיח וגימור הבינלאומי הסגנון את מייצג ,6 במנדלסון המבנה



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 סקירה סביבתית היסטורית. 3

 :  סיכום, השוואה למבנים הסמוכים

 3.7 סקירה סביבתית היסטורית תעוד היסטורי

  ולו זה באזור שנבנו המוקדמים מהמבנים הינו 65 המלך בשלמה המבנה כי ניכר הסמוכים המבנים של הבנייה סגנוונות בבחינת

  נמצא 65 המלך שלמה .פונקציונלית יותר בצורה נבנו המבנים מכן לאחר שנים מספר .הבינלאומי הסגנון של מאפיינים מספר עדיין

   .הסגנונות שבין "בתפר"

  כנראה עמודים קיימים הכניסה למפלס מתחת אך ,הרחוב במפלס עדיין הוא במבנה הכניסה מפלס  :עמודים וקומת הכניסה מפלס

   .בסגנון זה במוטיב שימוש תחילת את שמייצג דבר ,בלבד עיצובי לצורך

 הבינלאומי הסגנון את ייחד אשר האופקי הקו נעדרות והן ,באזור המאוחרים למבנים בדומה ,זיזיות מרפסות למבנה :מרפסות

   .במרפסת האור פתח את צמצם אשר הבטון וסינר הסרט חלונות בעזרת בעיקר מיוחד שהיה השלושים שנות בתחילת

   .השלושים שנות בסוף שנבנו המבנים את מאפיין הדבר כי ניכר ,וושפוץ בטיח חופו המבנה בסביבת רבים מבנים  :וושפוץ טיח

   .מוזאיקה יציקת העשוי בריצוף מתאפיינים המבנים מרבית :ריצוף

   .שקופה לכה גימור בעל מזוגגת ראשית כניסה דלת בעיצוב התאפיינו רבים מבנים :ראשית כניסה דלת

   .במבנה לפרט הזהה צהובה בקרמיקה שימוש נמצא מבנים במספר :מדרגות חדר חיפוי

  סוג וכן .מפורזלת וגדר ,מ"ס 60-כ של בגובה מבסיס ועשייה הנידון למבנה זהה האחת .גדרות סוגי 2 בעיקר נמצאו :ושערים גדרות

   .מכן לאחר בשנים רווח אשר טרומיות יחידות העשוי נוסף
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 סקירה סביבתית היסטורית תעוד היסטורי

 .הסובבים לרחובות הנוגעת היסטורית סביבתית סקירה להלן

 מנדלסון רחוב

 
   .במערב שפינוזה לרחוב במזרח המלך שלמה רחוב בין שנמתח  קצר מגורים רחוב

  30-ה בשנות רובם נבנו עליו והבניינים "סלונים אלישר" משכונת חלק היה הרחוב

   .המאוחרות

 

 (1729-1786) משה מנדלסון

 

  תנועת של הרוחני למנהיג ונחשב מסורתי לחינוך זכה ,בגרמניה נולד .יהודי דעות הוגה

  ך"התנ את תירגם .שותפו ונעשה תעשיין של חשבונות כמנהל התפרנס .ההשכלה

  יוכל יהודי כי האמין הוא :"בצאתך ואדם באוהלך יהודי היה" מצטטים ומפיו ,לגרמנית

  ביותר הידוע ספרו .יהדותו על לוותר בלי יושב הוא שבה בחברה היצירה בחיי להשתלב

  המלחין היה נכדו .באסתטיקה עסק כן ;למדינה דת בין הקשר שעניינו ,"ירושלים" הוא

 (1809-1847) ברתולדי מנדלסון פליקס

 

2003 ,יפו אביב תל הרחובות מדריך :מתוך  
 המלך שלמה רחוב

 

  קינג רחוב הדרומי גבולו ,ארלוזורוב רחוב הצפוני גבולו .נון בן יהושע רחוב של המשכו ,ארוך מגורים רחוב

  ועסקים ,מגורים אזור של אופי על לשמור הצליח הרחוב ,בעיר חשוב תחבורה עורק היותו אף על .ורג'ג

 פועלים שכן הבולטים העסקים בין  .הקרקע בקומת משרדים או ,מכולת חנויות בעיקר ,בו נפתחו מעטים

   ."המשרד" לאמנות וגלריה ,שניה-יד ודיסקים לתקליטים חנות "בשחור חור" – ברחוב

 

 המלך שלמה
 

פנס הרחוב שהתנדנד / , לאור פנס הרחוב/ אבל עת ראיתיך . / וסתם עברתי בשלמה המלך/ אינני גר בצפון העיר "
  ."וגשם קל ירד/ עצרתי לידך / , ברוח

 חיים חפר :מילים, וקובי רכט עדנה גורןרחוב שלמה המלך  –
 
 

 אביב תל של החיות גן
 

 למקום נחשב הוא בזמנו אבל ,בעולם אחרים חיות לגני יחסית קטן היה שטחו .(רבין כיכר כיום) ישראל מלכי לכיכר מצפון ,(גוריון-בן שדרות כיום) קיימת קרן שדרות של המזרחי בקצה הדסה בגן 1980 עד שכן אביב תל של החיות גן

 משפחתיים לבילויים ומושך קסום

  הוקצתה שורנשטיין ר"ולד המזרח יריד אביב בתל התקיים 1936 בשנת .ארצה עלייתו לאחר שנקין ברחוב חיות חנות ופתח ,קופנהגן העיר רב שהיה ,שורנשטיין מרדכי ר"ד לרב הודות 1938 בדצמבר 17-ב נפתח אביב תל של החיות גן

  דונם וחמישה עשרים של שטח להקצות העיריה ניאותה ,נמרים זוג גם ובהמשך אריות זוג לו נתרמו רוקח ישראל העיר ראש שביוזמת ולאחר ,בחיות הציבור שגילה הרבה ההתעניינות לאור .שלו החיים-בעלי את בה להציג מכובדת פינה

 .עדיין מיושב-הלא ,העיר צפון שנים אותן שהיה במה

  ,מסביים בכלובים .ואחרים טוקנים ,קקדו ,אפור אקו'ז תוכי ,תוכונים ,דורסים עופות שוכנו הציפורים באגף .עגול ואקווריום ענקיים צבים ,פלמינגו כולל ,מים לעופות בריכה .ואנטילופות זברות ,ואיילים לצבאים מכלאות היו החיות בגן

  בבונים - הקופים שכנו ,אחרת בפינה .זאבים כלוב גם היה זה באגף כן כמו .שחור ודב חום סורי דב - הדובים כלוב נמצא משם רחוק לא .ולביאה אריה שוכנו מעוגל פינתי בכלוב .ענק וטיגריס שחור בנגלי נמר ביניהם ,הנמרים הוחזקו

  פארק גם החיות בגן היה ,והעופות החיות מלבד .ירפה'לג ,גבוה ביתן עמד אחרת גדולה במכלאה .במבקרים הגן את ומילא העיר כל את שסחף אירוע היה ,פילון הולדת ,פילים נעו פתוחה במכלאה .ולמורים קטנים סנאי קופי ,ולנגורים

  ברחבה מתקפלים וכיסאות ירוקים שולחנות כמה עם ,שם היה קטן קפה בית גם .קבוע במעגל נוסעות הן גם ,קטנות ומכוניות עץ סוסי עם קרוסלה ,במעגל בה שטות שסירות רדודה בריכה ,קטן ענק גלגל ובו לילדים קטן שעשועים

 .תפוזים מיץ ולשתות מתכת בגביע גלידה בו לאכול היה אפשר .מקורה

  בגן שהצטופפו החיים בעלי לרווחת המודעות עלתה כן כמו .סביבתי למטרד והפך מגורים בבניני הוקף הגן .החדש העיריה בניין לרגלי ,במרכזה ממש אלא ,בצפונה עוד היה שלא ,החיות גן את והקיפה העיר גדלה השנים במשך

  גן של שטחו על .פתוחים ושטחים מרווחים כלובים אל ,החדש למשכנן עברו והחיות הגן נסגר 1980 באוקטובר 5-ב .גן ברמת הלאומי בפארק הספארי עם למיזוגו  תוכניות נערכו להט שלמה דאז העיר ראש של ביוזמתו .קטנים בכלובים

 .יוקרתי מגורים ומגדל ובילוי קניות מרכז - "העיר גן" פרויקט הוקם החיות

 גן החיות של תל אביב

 מ"לע, פריץ כהן: צילם

3.8 

 רחוב  שלמה המלך. 2 רחוב מנדלסון. 1

1 

2 
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 תיעוד היסטורי

 סגנון הבניה הבינלאומי

 הסגנון הבינלאומי בתל אביב

ועד סוף שנות העשרים חיפשו האדריכלים השונים שפעלו בעיר ובארץ בכלל אחר סגנון  1909 -מרגע הקמתה של תל אביב ב

אותה למדו האדריכלים )בניה ערבית  -האדריכלות הנפוצה באותן  שנים עירבה מוטיבים סגנוניים שונים  . בניה מקומי

אדריכלות זו (. אותה הביאו האדריכלים עמם מאירופה)ובניה ים תיכונית לצד האדריכלות הקלאסית ( מהסביבה הגיאוגרפית

  .ערבוב סגנונות שונים, קריא" אדריכלית לקטנית"או " אדריכלות אקלקטית"כונתה בשם 

, שהתגבש בארצות שונות במקביל, בסוף שנות העשרים ותחילת שנות השלושים הושפעה הבנייה בתל אביב מסגנון חדש

התפתח "  הסגנון הבינלאומי"ו" האדריכלות המודרנית"שנודע בשמות , הסגנון. פונקציונאלית וחברתית, מתוך ראיה אסתטית

את , שהביאה לעולם את המכונה, המהפכה התעשייתית. ואילך 20-משנות ה, באירופה של אחרי מלחמת העולם הראשונה

גידול האוכלוסיה  .תרבותיות ופוליטיות שונות -הביאה עמה גם חומרים חדשים ודרישות חברתיות , הטכנולוגיה ואת התעשייה

 .י שימוש בטכנולוגיות חדישות וחומרים חדשים"שנתאפשר ע, חייב תהליך בניה מואץ

 1919שפעל בגרמניה משנת , " באוהאוס"עיצוב ואמנות , אחד ממבשרי המודרניזם באדריכלות היה בית הספר לאדריכלות

סגנון חדש זה ביקש לגשר על הפער שבין האומנות  ובין העולם החדש על ידי קורלציה . 1933י הנאצים בשנת "ועד סגירתו ע

  .עיצוב פנים ועוד, עיצוב המוצר, פיסול, ציור, בנין ערים, בין אדריכלות

 

 עקרונות הסגנון הבינלאומי

שאיפה להימנע , איפוק, מאפיינים אותו מינימליזם. הסגנון הבינלאומי אינו בנוי נוסחאות מדויקות ופרופורציות קשיחות

מתוך אמונה והכרה שהיופי נובע , אשר תפס את מקום האסתטיקה, מאלמנטים דקורטיביים חסרי שימוש ופונקציונליזם

 .מהפונקציה

  :חמישה אלמנטים בסיסיים חשובים, ממובילי הסגנון, הגדיר האדריכל השוויצרי לה קורבוזייה 1926 -ב

 .ניתוק הבית מהמולת הרחוב וניצול קומת העמודים לאוורור ולירק – (Piloti)בנייה על עמודים 1.

 .'חזית חמישית'בגג כ( ביחס לתרבות האירופאית)שימוש חדשני  – (Solarium)גן -גג2.

י השלד הקונסטרוקטיבי אפשר חופש פעולה אדריכלי ללא אילוצים ליצירת "ביטול הקירות הנושאים ע – תכנית חופשית3.

 .'חלל זורם'

 .אפשר חופש פעולה עיצובי( שכאמור אינם קירות נושאים)ניתוק הקונסטרוקציה מהקירות  – חזית חופשית4.

 .להדגשה אופקית( אשר תורגם בארץ למרפסת נכונה אקלימית)חלון המשכי  – חלון סרט5.

שהציגה את האדריכלות , יורק תערוכה-ונסון במוזיאון לאמנות מודרנית בניו'קוק ופיליפ ג'ראסל היצ-אצרו הנרי 1932בשנת 

 :תוך הגדרתו  שלושה מאפייניו העיקריים' הסגנון הבינלאומי'המודרנית וטבעו את השם 

 .הארכיטקטורה כחלל1.

 .רגולאריות קצבית במקום סימטריה2.

 .איסור על שימוש באלמנטים דקורטיביים חסרי תפקוד פונקציונלי3.

 

 יישום הסגנון הבינלאומי בתל אביב

התפתחה באופן מואץ הודות ( בקיבוצים ובמושבות, ירושלים, חיפה-כמו גם שכונות יהודיות בערים)תל אביב של שנות השלושים 

רעיונות השוויון והצורך לספק מגורים ושירותים לאוכלוסיה הצומחת היו קרקע פורייה ליישום עקרונות הסגנון . לעליה גדולה מאירופה

דבר שהוביל להכרזת העיר אתר שימור מורשת עולמית מטעם , בתל אביב ריכוז גדול  של בניינים בסגנון הבינלאומי. הבינלאומי

 .ו"אונסק

מירב האדריכלים שאימצו אדריכלות זו ספגו את רוחה המודרנית והחדשה בלימודיהם באירופה ויישמו אותה בישובים החדשים עם 

יוסף ברלין ודב , ניה אברבוך'ג, יוסף נויפלד, סאם ברקאי, זאב רכטר, בין האדריכלים הבולטים של הסגנון היו אריה שרון. הגיעם ארצה

 .כרמי

בניסיון לתת מענה , אדריכלי הסגנון עסקו גם במציאת פתרונות דיור להמונים ובבניית שיכונים ושכונות עבור אוכלוסיה מהמעמד הנמוך

 .מתוך מטרה להעלות את איכות החיים שלהם,  (existenzminimum) לצרכים האנושיים באמצעים מינימאליים

התרבויות , השפה החדשה: על אדריכלי הסגנון הבינלאומי היה להתאים את האדריכלות החדשה לתנאים המקומיים בארץ ישראל

 .מתן פתרונות לבעיות האקלים, הידע הטכנולוגי ושיטות הייצור המקומי אך בעיקר, העמידה בחוקי הבנייה הנוקשים, השונות

 .מטרתה העיקרית היתה לאפשר לרוח הים המערבית לחדור אל העיר ושמירה על רצף של גינות במפלס הרחוב – הבנייה על עמודים•

שניתן היה לווסתם , התכנון הפנימי התבסס על מפתחים גדולים. ריבוי כיווני האוויר להקלת החום והלחות –שבירת קווי הבניין •

 .בעזרת דלתות

בתל אביב היה הגג . מנוחה והתכנסות בשעות היום וללינה בלילות החמים, שימשה מרפסת הגג לנופש, באגן הים התיכון -גן -גג•

הייעוד הציבורי של הגג הובלט בעיקר באמצעות פרגולות בטון בנויות . רכוש משותף לכל הדיירים ולרוב שימש כאזור לתליית כביסה

  .שתי וערב

. עיצוב קפדני של אלמנטים פונקציונליים הפך לחלק דקורטיבי מרכזי בבתי תל אביב -הימנעות מאלמנטים דקורטיביים חסרי שימוש •

, הכרכובים, בגגוני ההצללה, בפרופילציה של אדניות הבטון במעקות, הדבר בא לידי ביטוי בעיצוב רב גוני של מעקות המרפסות

 .הפרגולות והקורות ההיקפיות של הגגות

הטיח גם שמר על שלמות העמודים והבליט אותם מיתרת . נעשה שימוש במגוון רחב של טקסטורות טיח למנוע חדירת הרטיבות•

  .ואוקר כהה, ורוד, לעתים נצבעו הבניינים בטיח ירוק בהיר. רוב הבניינים נצבעו לבן מגוון בוהק ועד קרם בהיר בצבעי החול. המבנה

כאלמנט בעל   -ואסתטי  -זירת חיי החברה והקשר בין הדירה לרחוב  -חברתי : למרפסות התל אביביות היו תפקידים שונים -מרפסות •

    .משקל בעיצוב חזית הבית

עיצב את אופיה הספונטני והקליל של העיר , איפוק ואידיאלים חברתיים, רצף הבתים הלבנים שנבנו בתל אביב בתקופה של מינימליזם

חשו חופשיים לתרגם את הסגנון הבינלאומי , מנותקים מכבלי העולם הישן וחדורי תרבות חדשה, האדריכלים .העברית הראשונה

 .המקום והאוכלוסיה, שמאפייניה העיקריים היו פונקציונליסטים בהתאם לצורכי הזמן, החדש ליצירת שפה אדריכלית מקומית חדשה

 

 : אלמנטים נוספים

  :אביבי-נוספו אלמנטים מקומיים נוספים אשר היו לחלק מהסגנון התל, באדריכלות הסגנון הבינלאומי בתל אביב

 . המדגישות קו זה" טרמומטר"הידור חדר המדרגות החלונות . הדגשת הקו האנכי בחדר המדרגות •

 ". גג-גן"אשר היתה לתחליף ה , פרגולה בנוייה על הגג •

 . הידור הכניסה למבנה על ידי ייחוד דלת הכניסה והשביל •

 . הידור המבנים בטיחים שונים על בסיס צמנט כגון הוושפוץ •
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65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 תיעוד היסטורי

 סגנון הבניה הבינלאומי

 65 המלך שלמה במבנה הבינלאומי הסגנון יישום

 

   :קורבוזייה לה שניסח העקרונות פי על במבנה הבינלאומי הסגנון יישום של בחינה להלן

  תוך זאת ,המבנה של המערבי באזור חלקית יושם זה עקרון : (Piloti) עמודים על בנייה .1

  כי נציין .למבנה הכניסה קומת את משמשים לא העמודים .חלקית וחפירה הטופוגרפיה ניצול

  להופיע החל הדבר ,עמודים קומת ללא היו השלושים שנות בתחילת שנבנו המבנים מרבית

   .העמודים בקומת חלקי שימוש נעשה בו ,זה מבנה כגון יותר מאוחרים במבנים

  הפרגולה אולם .הגג על בנוייה פרגולה בניית ידי על חלקית יושם  : (Solarium) גן-גג .2

   .הדיירים להנאת פונקציונלי שימוש ללא עיצובי אלמנט הינה

  כאשר בטון שלד של קונסטרוקציה בעלי קירות בניית ידי על יושם – חופשית תכנית .3

   .למילואה משמשים הקירות

  האופקי הקו הדגשת .החופשית החזית את מאוד מעט מדגיש המבנה – חופשית חזית .4

     .המרפסות ובקירוי העליון הבנוי בקרניז רק ניכרת (בעבר רווח אשר לאנכי בניגוד)

   .אופקיים חלונות חדגיש אינו המבנה – סרט חלון .5

 

  שרווח כפי הבינלאומי הסגנון עקרונות את מדגיש אינו 65 המלך בשלמה המבנה ,לסיכום

 יחסית המאוחר הבנייה שנת עקב וזאת יתכן .אביב בתל השלושים שנות מתחילת במבנים

   .פונקציונלי יותר  בסגנון ניחן המבנה .1937 שנת – זה בנייה לסגנון

  בשנים אביב בתל בבנייה רווחו אשר מקומיים מאפיינים מספר מדגיש המבנה  זאת לעומת

   :מהסגנון לחלק והפכו ,אלה

   .המפואר הטרמומטר בחלון המיוחדת ,המדרגות בחדר האנכי הקו הדגשת  •

   .קרמיקה ובארחי מיוחדת בדלת למבנה הכניסה הידור  •

 .הגג על בנוייה עיצובית פרגולה בניית  •

   .הרחוב אל הפונות בחזיתות וושפוץ בטיח המבנה הידור  •

3.10 

 .חזית צפונית מתוך היתר הבנייה

 .גנזך ההנסדה עיריית תל אביב :מקור

 חזית צפונית מצב מקורי משוחזר

 חזית מזרחית חזית צפונית



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 תצלומי אויר תעוד היסטורי

 תצלומי אויר

28.1.1944 

 המרכז למיפוי ישראל: מקור, תצלום של חיל האוויר הבריטי
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65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 תצלומי אויר תעוד היסטורי

 תצלומי אויר

28.1.1946 

עץ בפינת  , ניתן לזהות את הבנין, תצלום של חיל האוויר הבריטי
 הרחובות שלמה המלך ומנדלסון

 המרכז למיפוי ישראל: מקור
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65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 תצלומי אויר תעוד היסטורי

 תצלומי אויר

28.10.1949 

 תצלום של חיל האוויר הישראלי

מזרח ניתן לזהות חדר המדרגות ואת הפרגולה שאושרו בהיתר  -בצפון
 .  הבנין

לפי תיק הבנין מדובר  . מזרח ניתן לזהות חלל בנוי נוסף על הגג-בדרום
בדירה שנסגרה באופן בלתי חוקי לאורך החזית הצפונית עבור חייל  

 .  משוחרר שחזר מהשבי הירדני

 53/ א פ "תצ, המרכז למיפוי ישראל: מקור

 

 סגירה על הגג

 פרגולה וחדר מדרגות

 חדר מדרגות

 חדר כביסה
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65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 תצלומי אויר תעוד היסטורי

 תצלומי אויר

24.9.1976 

 תצלום של חיל האוויר הישראלי

 המרכז למיפוי: מקור

 

ניתן לזהות את בנין העירייה  

כיכר רבין  )וכיכר מלכי ישראל 

ואת גן החיות העירוני  ( שהיום

 "(גן העיר"כיום פרויקט )

 

 בנין העירייה

 גן החיות

 כיכר

 מלכי

 ישראל

3.14 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 תצלומי אויר תעוד היסטורי

 תצלומי אויר

4.2.1990 14:00 

 ז קדר"ב" מבט ועוד מבט על ארץ ישראל: "מקור

 2007א "תצ

 אתר העירייה: מקור
ניתן לזהות את בנין העירייה  -

(  אז כיכר מלכי ישראל)וכיכר רבין 

 "גן העיר"ואת פרויקט 
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65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מפות היסטוריות

 מפות היסטוריות
 סקירה סביבתית הסטורית

 י"מפ: מקור. 1878משנת , מפת סנדל
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65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מפות היסטוריות

 מפות היסטוריות
 3.17 סקירה סביבתית הסטורית

מתוך ספר  .  1922העיר הבנויה וגבולות העירייה בסוף 

 דרויאנוב. אביב כרך ראשון מאת א-תל



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מפות היסטוריות

 מפות היסטוריות

מתוך ספר  .  1924העיר הבנויה וגבולות העירייה בסוף 

 דרויאנוב. אביב כרך ראשון מאת א-תל

 סקירה סביבתית הסטורית

 .התפתחות העיר טרם הגיע ה עד לאזור המבנה  1924בשנת  -

ככל הנראה הגבול  המוניציפאלי של תל , "1923גבול שנקבע "-הבניין מופיע בקרוב ל -

 .אביב לפני תוכנית גדס

 "אדמת אלישר וסלונים"האזור מסומן  -

3.18 

 הגדלה



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 תיעוד היסטורי

 מפות היסטוריות

 תיעוד היסטורי
 תכנית גדס

לתכנית בנין העיר   1931תיקון 

 (.תכנית גדס)1927

 אור-ארכיון משרד בר:  מקור
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65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מפות היסטוריות

 מפות היסטוריות

 .   1936השכונות לפי שנות גאולת אדמתן 

 "  אלישר"אדמת אזור המבנה רשומה כאדמת 

 דרויאנוב. אביב כרך ראשון מאת א-מתוך ספר תל

 3.20 סקירה סביבתית הסטורית

 הגדלה



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 תיעוד היסטורי

 מפות היסטוריות

 תיעוד היסטורי
 תכנית גדס

 יפו –מפת תל אביב ,  1930

 .המרכז למיפוי ישראל : מקור

 .  וכן חלוקת הגושים שנותרה עד היום. והתפתחות תל אביב באותה תקופה, במפה נראה בבירור מיקום המבנה
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65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מפות היסטוריות

 מפות היסטוריות

 1937, מפת תכנון עירוני

 המרכז למיפוי ישראל: מקור

 סקירה סביבתית הסטורית

ככל  , אך רחוב מנדלסון כבר מסומן בתכנון, הבניין נמצא מחוץ לסימון התחום העירוני -

 הנראה דרך לא סלולה

 הקרקע מסומנת כפרדסים -

 "קרן קיימת' שד"בן גוריון מסומנת בשמן המקורי ' שד -

 כמו גם כיכר צינה דיזנגוף, הרחובות ריינס וגורדון הסמוכים מופיעים כדרך לא סלולה -
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65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 תיעוד היסטורי

 מפות היסטוריות

.  לתכנית בנין העיר 1938תיקון 

' אדר, " בתים מן החול: "מקור

 סמוק-ניצה מצגר

 תיעוד היסטורי
 תכנית גדס

יפו על -א"יפו ובניין מנהל הנדסה של עיריית ת-א"בניין עיריית ת -

 בן גוריון מופיעים ומסומנים כמבני ציבור' שד
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65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותכניות הסטוריות

 תיאור תאריך 'מס

 (המספרים הספציפיים אינם קיימים כיום) 415:חלקה 6903:וגוש 78:חלקה 6215:ייפוי כוח משלמה רוזנקופף ליוסף גלילי בעקבות מכירת המגרשים גוש 1935דצמבר  3 1

 אישור נוטריון על מכירת המגרשים והזכויות 1936יוני  5 2

 (ככל הנראה מדובר בצד הדרומי)המותרים לבנייה  40%מ להשיג את "ע' מ 2-בקשה לצמצום קו בנין צידי ל 1935נובמבר  27 3

 (עמודים 2( )י"א)תעודת רישום נכסים בממשלת פלשתינה על שם ישראל יצחק רוזנצוויג  1936מאי  6 4

 (עמודים 3)תכנית סניטציה עם חתך   1936אוקטובר  14 5

 1936אוקטובר  19 6

 
 סככה על הגג לכביסה, קומות ומרתף 3-רשיון ל

 תכנית סביבה ותכנית חדר המדרגות 7

 חצי קומת עמודים פונה למנדלסון, מחסנים וחדר בוילרים 7', גראז –תכנית קומת מרתף  8

 תכנית מרתף 9

10 
 באחורי הבניין , חדר מדרגות מרכזי אחד –' תכנית קומה א

 באחורי הבניין, חדר מדרגות מרכזי אחד –' תכנית קומה ב 11

 באחורי הבניין, חדר מדרגות מרכזי אחד –' תכנית קומה ג 12

 חדר יציאה לגג במכרז וסככה', גראז –חתך אורך  13

 מדרגות מערבי' חדר יציאה לגג מעל ח', ירידה לגראז –חתך רוחב  14

 ללא בניה על הגג –חזית לשלמה המלך  15

 קומת עמודים', כניסה לגראז –חזית למנדלסון  16

 בקשה לסימון גודל מגרש 1936אוקטובר  9 17

 בקשה למחלקה הטכנית לרישום המגרשים על שם ישראל יצחק רוזנצויג בעקבות הקנייה מיוסף גלילי 1936אוקטובר  25 18

 ע"קו מגרש מתאים לתב –תזכיר פנימי  1936אוקטובר  28 19

 לפיכך הבניה מאושרת –בדיקה מראה שגודל המגרש בתוכנית היה שגוי  1936נובמבר  11 20

 רשיון לשינויים בזמן העבודה 1936דצמבר  15 21

 תכנית סניטרית עם חתך 1936דצמבר  20 22

 מכתב מיוסף גלילי לישראל יצחק רוזנצויג על כך שההוצאות עבור הרשיונות השונים מתאריך מכירת הבנין הינם עליו 1937ינואר  15 23

 הודעה מאת יוסף גלילי למחלקה הטכנית שהבנין עבר לבעלותו של ישראל יצחק רוזנצויג 1937ינואר  17 24

 מזכר על העברת הבעלות על הרשיון 1937פברואר  11 25

3.24 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותכניות הסטוריים

 תיאור תאריך 'מס

 1937היתר , תוכנית סביבה 1937פברואר  12 26

 "סטודיו"מסומן ועליו כתוב ' הגראז, בחזית מנדלסון 3מרפסות מתוך  2-הרחבת הבנייה  עד מתחת ל, מסומנת תוספת בניה על התכנית –מרתף ' תוכנית ק 27

 'תוכנית קומה א 28

 'תוכנית קומה ב 29

 'תוכנית קומה ג 30

 (X 3.20 4.30)מסומנים חדר יציאה לגג וסככה קטנה  –גג ' תוכנית ק 31

 סככת כביסה לפינת הרחובות+ חדר מדרגות מזרחי , חדר יציאה לגג+חדר מדרגות מערבי  –תוכנית קומת גג  32

 סככה+ חדרי יציאה לגג   2+ חדרי מדרגות  2עובר דרך . המאוחרת מראה קרקע מיושרת, מראה תיקון של קו הקרקע( בקטן)המוקדמת , גרסאות 2 –חתך אורך  33

 חדר יציאה לגג מופיע בחזית, עובר דרך חדר מדרגות, גרסאות 2 –חתך רוחב  34

 חדר יציאה לגג מופיע בחזית, גרסאות 2 –שלמה המלך ' חזית לרח 35

 מנדלסון' חזית לרח 36

 "יותר יפה"המלצה  –בליטה של הסככה על הגג מסומנת בתוכנית קומת הגג  –ביקורת על התאמת הבנייה באתר לתוכניות החדשות  1937פברואר  16 37

 מכתב בקשה לרשיון לגדר 1937פברואר  26 38

 תוכנית לרשיון גדר   39

 הנחייה להפסיק את הבנייה. ביקורת בניין על הרחבת מרפסת אל עבר הבנין השכן 1937מרץ  15 40

 התחייבות מנהל העבודה להפסקת עבודה 1937מרץ  18 41

 רשיון לגדרות 1937מרץ  30 42

 ולא הוצא צו הריסה', מ 1.70מכתב לראש העיר תלונה של השכן אהרון לויטין על שהאדון רוזנצויג נקנס בלירה בלבד בגלל קו בנין במרחק  1937אפריל  8 43

 מבקש שיגישו ערעור על החלטת בית המשפט, מכתב למחלקת הנדסה תלונה של השכן אהרון לויטין 1937אפריל  8 44

 מעקב אחר מרחק מקו הבנין הצידי, עלון פנימי של המחלקה הטכנית 1937אפריל  13 45

 אישור מהנדס על הפסקה, צו הפסקת עבודה על המעקות במרפסות 1937אפריל   17-18 46

 . המלצה של היועץ המשפטי לא לערער. והטיל קנס בלבד, בית המשפט יכול היה לחייב הריסה אך בחר שלא לעשות כן: מכתב לסגן מהנדס העירוני בעקבות משפט עירוני בעניין המרפסות 1937אפריל  18 47

 הודעה לשכן אהרון לויטין שהעיריה נקטה כנגד האדון רוזנצוויג באמצעים משפטיים שהיו בידה 1937אפריל  22 48

 "אשרו את הפתחים"הערה , ביקורת בנין על חלונות ודלת למרתף שלא בהתאם לתכנית 1937אפריל  22 49

50 

 :ביקורת בנין על 1937 מאי 24

 הבנין לא גמור -

 המרתף אינו מתאים לתוכנית המאושרת -
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51 

 :ביקורת בנין על 1937יוני  29

 .  'מ 2.6-ל( בתוכנית)' מ 2.2-הגבהת גובה המרתפים מ -

 (הכניסה קשה)' לא עשו שער על הגרג -

 המלצה להוציא תעודת גמר

 מחסנים וחדר הסקה 8, חדרים וחדרי שרותים בשלוש קומות 18-תעודת גמר ל 1937יולי  11 52

53 

 ביקורת בנין על סגירת חלל על הגג מתחת לסככה המאושרת- 1938מרץ  27

 :ביקורת בנין על1938אפריל  1-

oA  דירה במרתף 

oB סגירת הסככה על הגג 

oC סככה לכביסה על הגג 

 לא התאימו את הבנין לתכנית המאושרת 1938אפריל  4-

 Aסימון של הבנייה הבלתי חוקית , תוכנית המרתף לעיל 1938מרץ  27 54

 ובשל דיירים שאינם משלמים או שברחו שלא לשלם חוב" לאור המצב"מכתב בקשה מאת ישראל יצחק רוזנצוויג להרשות סידור של דירה לשומר במרתף  1938אפריל  4 55

 הערעור נדחה, רוזנצוויג מערער על החלטת הוועדה 1938מאי  19 56

57 

ולהרוס את הנוחיות במרתף  , התאמת החדר על הגג לתוכנית המאושרת, בחדר המדרגות, את הגג מפח והאינסטלציה בחדר הכביסה, את המשקופים והזכוכית על הגג, האנסטלציה והדלתות במרתף"שבועות את  6להרוס בתוך : ח משפט"דו 1938מאי  30

 "ולהתאים לתוכנית המאושרת

 מכתב הודעה על סירוב לבקשתו של רוזנצוויג לדירה במרתף ודירת חדר על הגג 1938יוני  13 58

 מבקש לדחות הוצאה לפועל של ההריסה שנה וחצי עד שיתברר משפט בעניין, מכתב מרוזנצוויג בקשה חוזרת לאישור חדר במרתף 1938יוני  21 59

 מכתב מרוזנצוויג בקשה חוזרת לאישור חדר על הגג להורי אשתו שעלו מגרמניה 1938נובמבר  20 60

 ח ביקורת בנין על הפסקת עבודה על הגג"דו 1940פברואר  7 61

 הלשנה על עבודות בבניין לתוספת על הגג, מכתב לראש העיר 1940פברואר  11 62

 דיווח שהפסיק את העבודה, ביקורת בנין אודות בנייה על הגג 1940אפריל  7 63

 שקנתה את הבנין לרשיון עבור דירה על הגג היות שהקנס כבר שולם  " נוה"בקשה מאת חברת  1940מאי  2 64

 מחליטים לדחות הבקשה 1940מאי  22 65

 תכנית להוספת בור סופג בבנין 1943נובמבר  12 66

 הודעה לסידור משפט על הבנייה הבלתי חוקית בגג ובמרתף 1948מאי  20 67

 "מנוגד לחוק"כתובה הערה , בקשה של אליהו שטויב לסגור חדר על הגג עבור בתו החיילת 1948אוקטובר  28 68

 בנו של הבעלים של חברת נוה שחזר מהשבי הירדני, בקשה לסידור דירה על הגג עבור מר גרשון שטויב 1950נובמבר  15 69

 (אנגלית)מכתב של גרשון שטויב אל הוריו מהשבי הירדני  70

 אישור משרד הביטחון על שגרשון שטויב חייל משוחרר שהיה בשבי 1951ינואר  30 71
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 ערעור על החלטה ובקשה לסגירת חדר על הגג" מ"חברת נוה בע"מכתב לוועדה לבנין ערים מטעם  1951ינואר  28 72

 בקשה לתוספת של חדר על הגג, תכנית מצורפת למכתב 73

74 

 :ר ועדת ערים"מכתב של לייב שטויב ליו 1951פברואר  15

 ביקש בזמנו להתיר דירה על הגג עבור בנו שהיה בשבי -

 מהחזית' מ 3.5קיבל אישור בתנאי התרחקות של  -

 'מ 8מבקש בכל זאת התוכנית בשל צרות המבנה שכל רוחבו   -

74 

 :ר ועדת ערים"מכתב של לייב שטויב ליו 1951פברואר  15

 ביקש בזמנו להתיר דירה על הגג עבור בנו שהיה בשבי -

 מהחזית' מ 3.5קיבל אישור בתנאי התרחקות של  -

 'מ 8מבקש בכל זאת התוכנית בשל צרות המבנה שכל רוחבו   -

 ולעזור לו ככל יכולתו( אביו של גרשון שטויב)ר ועדת בנין ערים חיים לבנון לקבל לפגישה את לייב שטויב "בקשה ליו 1951פברואר  25 75

 ר שהבקשה הובאה לתשומת לבה של הוועדה"תשובתו של היו 1951 76

 "ודירה בת חדר אחד , מרתף המשמש בחלקו למגורים" –ישיבת ועדת המשנה לבנין ערים  1951מאי  14 77

 בעקבות תלונת שכנים, בקורת בנין על נפילת טיח ממעקה הגג 1961נובמבר  13 78

 מכתב דרישה לבעל הבית לתקן את הטיח 1961נובמבר  16 79

 דרישה מהאדון טויב לתיקון הטיח במעקה הגג עקב תלונת שכן על נפילת גושי טיח למרפסתו 1969ינואר  23 80

 בקשה מצד אסתר זאפט להקים אנטנה על הגג 1969נובמבר  17 81

 ביקורת במקום על האנטנה 1969נובמבר  20 82

 בהסכמת הבעלים, מותר להקים אנטנה מרכזית אחת: בנין' תשובת מנהל מח 1969נובמבר  24 83

 (תוכניות נלוות 2-ו)הודעה להגשת משפט על הסדרת משרד גרפיקה במרתף  1989ינואר  18 84

85 

 :כתב אישום על 1989מרץ  28

 ר"מ 52מחסנים בשטח 

 ר"מ 33בניה לא חוקית בשטח 

 עלמה פרנקפורט להשתתפות בהוצאות שיפוץ' דרישה מטעם מנהל הנדסה אל הגב 1989יולי  3 86

 (בלי תיק מידע)בקשה להיתר  1989אוקטובר  29 87

 הודעה מטעם העיריה למשרד שיש להגיש בקשה לשימוש חורג בשביל המשרד לגרפיקה 1989נובמבר  12 88

 תיק מידע 1991ינואר  13 89
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 'מס

 תיאור תאריך

90 

 : הוראות בתיק המידע 1991ינואר  13

 יש לפרק את קיר המגן בכניסה לבנין

 לפי הקייםיש לשחזר את חלונות חדר המדרגות 

 המרתף משמש למגורים בלבד: ח עיריה"דו 1992אוקטובר  4 91

 מתחילות עבודות במקום( צוות מרכז)לאלדד מרחב ( צוות שימור)יעל : ח פנימי"דו   2002אוקטובר  8 92

 ביקורת במקום לא מצאה עדות לשיפוצים   2002אוקטובר  20 93

 (עמודים 3)הודעה על מבנה מסוכן  2007יולי  1 94
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 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1935 

3 

1 

 (המספרים הספציפיים אינם קיימים כיום) 415:חלקה 6903:וגוש 78:חלקה 6215:ייפוי כוח משלמה רוזנקופף ליוסף גלילי בעקבות מכירת המגרשים גוש 1935דצמבר  3 1

 אישור נוטריון על מכירת המגרשים והזכויות 1936יוני  5 2

3 
 (ככל הנראה מדובר בצד הדרומי)המותרים לבנייה  40%מ להשיג את "ע' מ 2-בקשה לצמצום קו בנין צידי ל 1935נובמבר  27

2 
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1936 

1 

 (עמודים 2( )י"א)תעודת רישום נכסים בממשלת פלשתינה על שם ישראל יצחק רוזנצוויג  1936מאי  6 4
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2 

 , 1936היתר 

 לא בוצע

 מובא לא בקנה מידה (. עמודים 3)תכנית סניטציה עם חתך   1936אוקטובר  14 5
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 תעוד היסטורי

 מסמכים ותכניות הסטוריים

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

6 

 1936היתר 

 (לא בוצע)

7 

אוקטובר   19 6

1936 

 (המבנה לא נבנה בפועל על פי תכנון זה)סככה על הגג לכביסה , קומות ומרתף 3-רשיון ל

 תכנית סביבה ותכנית חדר המדרגות 7
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03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 תעוד היסטורי
 מסמכים ותכניות הסטוריים

 1936מתוך היתר  מסמכים ותוכניות היסטוריים

 (לא בוצע)

8 

8 

 1936אוקטובר  19

 
 חצי קומת עמודים פונה למנדלסון, מחסנים וחדר בוילרים 7', גראז –תכנית קומת מרתף 

3.33 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 תכנית מרתף (המשך) 1936אוקטובר  19 9

 1936מתוך היתר 

 (לא בוצע)

3.34 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 באחורי הבניין , חדר מדרגות מרכזי אחד –' תכנית קומה א (המשך) 1936אוקטובר  19 10

 1936מתוך היתר 

 (לא בוצע)

3.35 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 באחורי הבניין, חדר מדרגות מרכזי אחד –' תכנית קומה ב (המשך) 1936אוקטובר  19 11

3.36 

 1936מתוך היתר 

 (לא בוצע)



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 באחורי הבניין, חדר מדרגות מרכזי אחד –' תכנית קומה ג (המשך) 1936אוקטובר  19 12

3.37 

 1936מתוך היתר 

 (לא בוצע)



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 חדר יציאה לגג במכרז וסככה', גראז –חתך אורך  (המשך) 1936אוקטובר  19 13

13 

 1936היתר 

 (לא בוצע)

3.38 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

14 
 (המשך) 1936אוקטובר  19

 מדרגות מערבי' חדר יציאה לגג מעל ח', ירידה לגראז –חתך רוחב 

13 

 1936היתר 

 (לא בוצע)

3.39 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 ללא בניה על הגג –חזית לשלמה המלך  (המשך) 1936אוקטובר  19 15

 1936היתר 

 (לא בוצע)

3.40 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

16 
 (המשך) 1936אוקטובר  19

 קומת עמודים', כניסה לגראז –חזית למנדלסון 

15 

 1936היתר 

 (לא בוצע)

3.41 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1936 

 בקשה לסימון גודל מגרש 1936אוקטובר  9 17

 בקשה למחלקה הטכנית לרישום המגרשים על שם ישראל יצחק רוזנצויג בעקבות הקנייה מיוסף גלילי 1936אוקטובר  25 18

 ע"קו מגרש מתאים לתב –תזכיר פנימי  1936אוקטובר  28 19

18 19 17 

3.42 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1936 

 לפיכך מורים להמשיך בעבודה –בדיקה מראה שגודל המגרש בתוכנית היה שגוי  1936נובמבר  11 20

 רשיון לשינויים בזמן העבודה 1936דצמבר  15 21

21 20 

3.43 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים
 1937היתר 

 (הסריקה לא מובאת בקנה מידה)תכנית סניטרית עם חתך  1936דצמבר  20 22

22 

3.44 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 רשיון לשינויים בתכנון   1937ינואר  6 22.1

22.1 

3.45 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 מכתב מיוסף גלילי לישראל יצחק רוזנצויג על כך שההוצאות עבור הרשיונות השונים מתאריך מכירת הבנין הינם עליו 1937ינואר  15 23

 הודעה מאת יוסף גלילי למחלקה הטכנית שהבנין עבר לבעלותו של ישראל יצחק רוזנצויג 1937ינואר  17 24

 מזכר על העברת הבעלות על הרשיון 1937פברואר  11 25

24 25 23 

3.46 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 1937היתר  מסמכים ותוכניות היסטוריים

 בוצע

26 

 תוכנית סביבה 1937פברואר  12 26

3.47 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

27 
 "סטודיו"מסומן ועליו כתוב ' הגראז, בחזית מנדלסון 3מרפסות מתוך  2-הרחבת הבנייה  עד מתחת ל, מסומנת תוספת בניה על התכנית –מרתף ' תוכנית ק (המשך) 1937פברואר  12

27 

 1937היתר 

 בוצע

3.48 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

28 
 '  תוכנית קומה א (המשך) 1937פברואר  12

27 

 1937היתר 

 בוצע

3.49 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 'תוכנית קומה ב (המשך) 1937פברואר  12 29

29 

 מסמכים ותכניות הסטוריים

 בוצע,  1937היתר 

3.50 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 'תוכנית קומה ג (המשך) 1937פברואר  12 30

 מסמכים ותכניות הסטוריים

 בוצע,  1937היתר 

3.51 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 (X 3.20 4.30)מסומנים חדר יציאה לגג וסככה קטנה  –גג ' תוכנית ק (המשך) 1937פברואר  12 31

 בוצע,  1937היתר 

3.52 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 סככת כביסה לפינת הרחובות+ חדר מדרגות מזרחי , חדר יציאה לגג+חדר מדרגות מערבי  –תוכנית קומת גג  (המשך) 1937פברואר  12 32

 בוצע,  1937היתר 

3.53 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 סככה+ חדרי יציאה לגג   2+ חדרי מדרגות  2עובר דרך . המאוחרת מראה קרקע מיושרת, מראה תיקון של קו הקרקע( בקטן)המוקדמת , גרסאות 2 –חתך אורך  (המשך) 1937פברואר  12 33א 

 בוצע,  1937היתר 

3.54 

 גרסה מוקדמת



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 סככה+ חדרי יציאה לגג   2+ חדרי מדרגות  2עובר דרך . המאוחרת מראה קרקע מיושרת, מראה תיקון של קו הקרקע( בקטן)המוקדמת , גרסאות 2 –חתך אורך  (המשך) 1937פברואר  12 33ב

33 

 בוצע,  1937היתר 

3.55 

 גרסה מאוחרת כוללת תיקון קו הקרקע



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

34 

פברואר   12

 (המשך) 1937

 חדר יציאה לגג מופיע בחזית, עובר דרך חדר מדרגות, גרסאות 2 –חתך רוחב 

   1937מתוך היתר 

 בוצע

3.30 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

35 
 (המשך) 1937פברואר  12

 חדר יציאה לגג מופיע בחזית, גרסאות 2 –שלמה המלך ' חזית לרח

 בגרסה המובאת במלואה יש תיקון בפרגולה

 בוצע,  1937היתר 

3.31 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 מנדלסון' חזית לרח (המשך) 1937פברואר  12 36

 בוצע,  1937היתר 

3.57 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 "יותר יפה"המלצה  –בליטה של הסככה על הגג מסומנת בתוכנית קומת הגג  –ביקורת על התאמת הבנייה באתר לתוכניות החדשות  1937פברואר  16 37

 מכתב בקשה לרשיון לגדר 1937פברואר  26 38

37 38 

 1937היתר 

3.58 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 (הסריקה לא מובאת בקנה מידה)תוכנית לרשיון גדר  1937פברואר  26 39

39 

 1937היתר 

3.59 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1937 

 הנחייה להפסיק את הבנייה. ביקורת בניין על הרחבת מרפסת אל עבר הבנין השכן 1937מרץ  15 40

41 
 התחייבות מנהל העבודה להפסקת עבודה 1937מרץ  18

40 41 

3.60 
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2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1937 

 רשיון לגדרות עבור רוזנצוויג ישראלי יצחק 1937מרץ  30 42

 ולא הוצא צו הריסה', מ 1.70מכתב לראש העיר תלונה של השכן אהרון לויטין על שהאדון רוזנצויג נקנס בלירה בלבד בגלל קו בנין במרחק  1937אפריל  8 43

 מבקש שיגישו ערעור על החלטת בית המשפט, מכתב למחלקת הנדסה תלונה של השכן אהרון לויטין 1937אפריל  8 44

43 44 

3.61 

42 
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: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1937 

 מעקב אחר מרחק מקו הבנין הצידי, עלון פנימי של המחלקה הטכנית 1937אפריל  13 45

 אישור מהנדס על הפסקה, צו הפסקת עבודה על המעקות במרפסות 1937אפריל   17-18 46

 . המלצה של היועץ המשפטי לא לערער. והטיל קנס בלבד, בית המשפט יכול היה לחייב הריסה אך בחר שלא לעשות כן: מכתב לסגן מהנדס העירוני בעקבות משפט עירוני בעניין המרפסות 1937אפריל  18 47

45 46 47 

3.62 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1937 

 הודעה לשכן אהרון לויטין שהעיריה נקטה כנגד האדון רוזנצוויג באמצעים משפטיים שהיו בידה 1937אפריל  22 48

 "אשרו את הפתחים"הערה , ביקורת בנין על חלונות ודלת למרתף שלא בהתאם לתכנית 1937אפריל  22 49

48 49 

3.63 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1937 

50 

 :ביקורת בנין על 1937 מאי 24

 הבנין לא גמור -

 המרתף אינו מתאים לתוכנית המאושרת -

51 

 :ביקורת בנין על 1937יוני  29

 .  'מ 2.6-ל( בתוכנית)' מ 2.2-הגבהת גובה המרתפים מ -

 (הכניסה קשה)' לא עשו שער על הגרג -

 המלצה להוציא תעודת גמר

 מחסנים וחדר הסקה 8, חדרים וחדרי שרותים בשלוש קומות 18-תעודת גמר ל 1937יולי  11 52

51 52 
50 

3.64 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים
1938 

53 

 ביקורת בנין על סגירת חלל על הגג מתחת לסככה המאושרת- 1938מרץ  27

 :ביקורת בנין על1938אפריל  1-

oA  דירה במרתף 

oB סגירת הסככה על הגג 

oC סככה לכביסה על הגג 

 לא התאימו את הבנין לתכנית המאושרת 1938אפריל  4-

 ובשל דיירים שאינם משלמים או שברחו שלא לשלם חוב" לאור המצב"מכתב בקשה מאת ישראל יצחק רוזנצוויג להרשות סידור של דירה לשומר במרתף  1938אפריל  4 55

53 
55 

3.65 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1938 

54 

 Aסימון של הבנייה הבלתי חוקית , תוכנית המרתף לעיל 1938מרץ  27

54 

3.38 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1938 

 הערעור נדחה, רוזנצוויג מערער על החלטת הוועדה 1938מאי  19 56

57 

ולהרוס את הנוחיות במרתף  , התאמת החדר על הגג לתוכנית המאושרת, בחדר המדרגות, את הגג מפח והאינסטלציה בחדר הכביסה, את המשקופים והזכוכית על הגג, האנסטלציה והדלתות במרתף"שבועות את  6להרוס בתוך : ח משפט"דו 1938מאי  30

 "ולהתאים לתוכנית המאושרת

 מכתב הודעה על סירוב לבקשתו של רוזנצוויג לדירה במרתף ודירת חדר על הגג 1938יוני  13 58

56 57 58 

3.67 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1938 

 מבקש לדחות הוצאה לפועל של ההריסה שנה וחצי עד שיתברר משפט בעניין, מכתב מרוזנצוויג בקשה חוזרת לאישור חדר במרתף 1938יוני  21 59

 מכתב מרוזנצוויג בקשה חוזרת לאישור חדר על הגג להורי אשתו שעלו מגרמניה 1938נובמבר  20 60

59 
60 

3.68 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1940 ,1943 

61 

62 

63 

 ח ביקורת בנין על הפסקת עבודה על הגג"דו 1940פברואר  7 61

 הלשנה על עבודות בבניין לתוספת על הגג, מכתב לראש העיר 1940פברואר  11 62

 דיווח שהפסיק את העבודה, ביקורת בנין אודות בנייה על הגג 1940אפריל  7 63

3.69 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1940 

 שקנתה את הבנין לרשיון עבור דירה על הגג היות שהקנס כבר שולם  " נוה"בקשה מאת חברת  1940מאי  2 64

 (64מודבק על גבי מסמך )מחליטים לדחות הבקשה  1940מאי  22 65

 תכנית להוספת בור סופג בבנין 1943נובמבר  12 66

65 

64 

66 

3.70 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1948 

 הודעה לסידור משפט על הבנייה הבלתי חוקית בגג ובמרתף  וסקיצה נלווית של תוכנית המבנה 1948מאי  20 67

 "מנוגד לחוק"כתובה הערה , בקשה של אליהו שטויב לסגור חדר על הגג עבור בתו החיילת 1948אוקטובר  28 68

67 68 

3.71 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1951 

 בנו של הבעלים של חברת נוה שחזר מהשבי הירדני, בקשה לסידור דירה על הגג עבור מר גרשון שטויב 1950נובמבר  15 69

 (אנגלית)מכתב של גרשון שטויב אל הוריו מהשבי הירדני  70

 אישור משרד הביטחון על שגרשון שטויב חייל משוחרר שהיה בשבי 1951ינואר  30 71

69 
70 

71 

3.72 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

 ערעור על החלטה ובקשה לסגירת חדר על הגג" מ"חברת נוה בע"מכתב לוועדה לבנין ערים מטעם  1951ינואר  28 72

 .  הבקשה לא בוצעה בפועל. בקשה לתוספת של חדר על הגג, תכנית מצורפת למכתב 73

72 

73 

3.73 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1951 

74 

 :ר ועדת ערים"מכתב של לייב שטויב ליו 1951פברואר  15

 ביקש בזמנו להתיר דירה על הגג עבור בנו שהיה בשבי -

 מהחזית' מ 3.5קיבל אישור בתנאי התרחקות של  -

 'מ 8מבקש בכל זאת התוכנית בשל צרות המבנה שכל רוחבו   -

 ולעזור לו ככל יכולתו( אביו של גרשון שטויב)ר ועדת בנין ערים חיים לבנון לקבל לפגישה את לייב שטויב "בקשה ליו 1951פברואר  25 75

 ר שהבקשה הובאה לתשומת לבה של הוועדה"תשובתו של היו 1951 76

 "ודירה בת חדר אחד , מרתף המשמש בחלקו למגורים" –ישיבת ועדת המשנה לבנין ערים  1951מאי  14 77

74 75 77 76 

3.74 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1961 

 בעקבות תלונת שכנים, בקורת בנין על נפילת טיח ממעקה הגג 1961נובמבר  13 78

 מכתב דרישה לבעל הבית לתקן את הטיח 1961נובמבר  16 79

 דרישה מהאדון טויב לתיקון הטיח במעקה הגג עקב תלונת שכן על נפילת גושי טיח למרפסתו 1969ינואר  23 80

78 

79 80 

3.75 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1969 

 בקשה מצד אסתר זאפט להקים אנטנה על הגג 1969נובמבר  17 81

 ביקורת במקום על האנטנה 1969נובמבר  20 82

 בהסכמת הבעלים, מותר להקים אנטנה מרכזית אחת: בנין' תשובת מנהל מח 1969נובמבר  24 83

81 
82 

83 

3.76 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1989 

 (תוכניות נלוות 2-ו)הודעה להגשת משפט על הסדרת משרד גרפיקה במרתף  1989ינואר  18 84

84 

3.77 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1989 

85 

 :כתב אישום על 1989מרץ  28

 ר"מ 52מחסנים בשטח 

 ר"מ 33בניה לא חוקית בשטח 

 עלמה פרנקפורט להשתתפות בהוצאות שיפוץ' דרישה מטעם מנהל הנדסה אל הגב 1989יולי  3 86

 (בלי תיק מידע)בקשה להיתר  1989אוקטובר  29 87

 הודעה מטעם העיריה למשרד שיש להגיש בקשה לשימוש חורג בשביל המשרד לגרפיקה 1989נובמבר  12 88

85 
86 

87 

88 

3.78 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1991 

 תיק מידע 1991ינואר  13 89

90 

 : הוראות בתיק המידע 1991ינואר  13

 יש לפרק את קיר המגן בכניסה לבנין

 לפי הקייםיש לשחזר את חלונות חדר המדרגות 

89 

90 

3.79 
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 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

1992 ,2002 

 המרתף משמש למגורים בלבד: ח עיריה"דו 1992אוקטובר  4 91

 מתחילות עבודות במקום( צוות מרכז)לאלדד מרחב ( צוות שימור)יעל : ח פנימי"דו   2002אוקטובר  8 92

 ביקורת במקום לא מצאה עדות לשיפוצים   2002אוקטובר  20 93

91 92 93 

3.80 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מסמכים ותכניות הסטוריים תעוד היסטורי

 מסמכים ותוכניות היסטוריים

2007 

 (עמודים 3)הודעה על מבנה מסוכן  2007יולי  1 94

3.81 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 תולדות המבנה

 תולדות הבנין

3.82 

 מבוסס על מסמך אדריכל מהות השינוי היוזם/ בעלים  שנה

בתי כסא  3-חדרי מגורים ו 3, מטבחים 3, חדרים 6' ג' ב' בקומות א. קומות ומרתף 3לבנין "-אושר היתר ל גלילי אסף את רזניקוב שלמה 1936

 ".על הגג סככה לכביסה, וחדר הסקה' גראז, תאי מחסן 5, במרתף, בכל קומה

6 

 רוזנצוויג ישראלי יצחק 1937

 

ותוכנית זו היא שמעצבת את דמותו הסופית של  , מוגשת לעיריה  בקשה להיתר שינויים תוך כדי בניה

 המבנה

 (לא ניתן להבין מהחתימה)

 

22.1 

 רוזנצוויג ישראלי יצחק 1937

 

הודעה מאת יוסף גלילי למחלקה הטכנית שהבנין עבר לבעלותו של ישראל   :העברת בעלות על המגרש

 יצחק רוזנצויג

 

24 

 רוזנצוויג ישראלי יצחק 1937

 

 מחסנים וחדר הסקה 8, חדרים וחדרי שרותים בשלוש קומות 18-תעודת גמר ל

 

39 

 1937מרץ  30

 

 רוזנצוויק ישראלי יצחק

 

 רשיון לגדרות עבור רוזנצוויג ישראלי יצחק

 

42 

1950 

 

 חברת נווה, שטויב

 

 גרשון שטויב -סגירה על הגג עבור חייל משוחרר מהשבי הירדני

 

69,75 

 .  י ישראל יצחק רוזנצוויג לאחר שהוא קנה את המגרש מידי הבעלים הקודמים גלילי אסף את רזניקוב שלמה"נבנה ע 10פינת מדלסון  65שלמה המלך ' הבנין ברח



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 תולדות המבנה

 אודות האדריכל

 חזית מזרחית, (ורס'אן ז'פינת ז) 149דיזנגוף  

 אמנון בר אור אדריכלים :צילום

 

 יחיאל אברהמי

 

,  149ודיזנגוף  , 65שלמה המלך :: ידוע  לנו  על שני מבנים בתכנונו בתל אביב. 20-של המאה ה 20-ועלה ארצה בסוף שנות ה, 1904-יחיאל אברהמי נולד ב

 .  יחיאל ניהל משרד להנדסת בנין יחד עם אחיו. שניהם תוכננו בסגנון הבינלאומי

 חזית מזרחית, (ורס'אן ז'פינת ז) 149דיזנגוף  

 אמנון בר אור אדריכלים :צילום

3.83 

 

 .  בבחינת סקר ספרות לא נמצא מידע נוסף אודות הבונה והאדריכל. רוזנצוויג ישראלי יצחקהמבנה נבנה על ידי 

 אודות המשפחה הבונה



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 הסביבה הקרובה. מצב קיים -תעוד צילומי 

 תעוד צילומי

 י אמנון בר אור אדריכלים"ע 31.5.2010-צולם ב

 4.1.1 צילום הסביבה הקרובה

 רחוב מנדלסון. 2

 רחוב פילון. 1

 רחוב שלמה המלך. 3

1 

2 

3 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 הסביבה הקרובה. מצב קיים -תעוד צילומי 

 תעוד צילומי

 י אמנון בר אור אדריכלים"ע 31.5.2010-צולם ב

4.1.2 

 6פילון . 1

 .  65בדומה למבנה שלמה המלך . מבנה בחיפוי טיח וושפוץ. 8פילון . 2

1 

2 

3 

 4פילון 

 6מנדלסון . 4

 4מנדלסון  . 3

 פילון פינת מנדלסון

ניתן לראות פרט חיפוי קיר בקרמיקה ובסרגל עץ בדומה לשלמה  , מבנה משנות הארבעים

 65המלך 

וכן חיפוי  , 65למבנה דלת דומה בפרט הנגרות לשלמה המלך , מבנה משנות הארבעים

 .  הקירות בקרמיקה צהובה זהה

 .  גם מבנה זה חופה בטיח וושפוץ, 65מבנה צמוד לשלמה המלך 

4 

 צילום הסביבה הקרובה

 .סקירה סביבתית היסטורית 3סקירה מפורטת ראה פרק 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 הסביבה הקרובה. מצב קיים -תעוד צילומי 

 תעוד צילומי

 י אמנון בר אור אדריכלים"ע 31.5.2010-צולם ב

4.1.3 

 67שלמה המלך . 3

  :סיכום

צורת הנגרות של שלת  , חיפוי קרמיקה צהובה בחדר המדרגות :כגון. וכך אנו רואים פרטים אדריכליים אשר חוזרים במבנים אלו. נבנתה באותן שנים לערך 65סביבת מבנה שלמה המלך 

 .  וגדר חיצונית, חיפוי בטיח וושפוץ, דוגמאות טרצו  ויציקות מוזאיקה, הכניסה

 .  והכניסה עדיין נמצאת במפלס הרחוב, העמודים מהווים אלמנט צדדי 65אולם במבנה שלמה המלך , כאשר הכניסה הראשית היתה מהודרת, מרבית המבנים נבנו על עמודים

1 

2 
3 

 4פילון 

 פרט גדר  ,  2מנדלסון 

 8מנדלסון . 2

 .  65במבנה יציקת מוזאיקה וריציוף טרצו בדוגמאות דומות לשלמה המלך  .  למבנה פרט גדר דומה לגדר המבנה הנידון

 2מנדלסון . 1

 צילום הסביבה הקרובה



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מצב קיים -תעוד צילומי 

 תעוד צילומי

 מנדלסון' רח –חזית צפונית 

 י אמנון בר אור אדריכלים"ע 31.12.2008-צולם ב

 4.1.4 חזית צפונית



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מצב קיים -תעוד צילומי 

 תעוד צילומי

 מנדלסון' רח –חזית צפונית 

 י אמנון בר אור אדריכלים"ע 31.12.2008-צולם ב

 4.2 חזית צפונית

1 

2 

 עדות למרזב המנקז גם מרפסות באזור זה. 1

 עדות למרזב המנקז גם מרפסות באזור זה. 2



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מצב קיים -תעוד צילומי 

 תעוד צילומי

 מנדלסון' רח –חזית צפונית 

 י אמנון בר אור אדריכלים"ע 31.12.2008-צולם ב

 4.3 חזית צפונית



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מצב קיים -תעוד צילומי 

 תעוד צילומי

 חזית מערבית כניסה

 י אמנון בר אור אדריכלים"ע 31.12.2008-צולם ב

 4.4 חזית מערבית

 מרזב המנקז גם מרפסות באזור זה

 ראש מרזב

 ראש מרזב



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 חזית מזרחית

 תעוד צילומי

 י אמנון בר אור אדריכלים"ע 5.6.2008-צולם ב

 4.5 חזית מזרחית

 חלקה התחתון של החזית



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 חזית דרומית

 תעוד צילומי

 חזית דרומית

 י אמנון בר אור אדריכלים"ע 5.6.2008-צולם ב

 חזית דרומית

 

י אמנון בר אור אדריכלים"ע 31.12.2008-צולם ב  

4.6 

 חלק תחתון -חזית דרומית מצב קונססטרוקטיבי ירוד –מרפסות החזית הדרומית 

 עדות למרזב

 עדות למרזב



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מצב קיים -תעוד צילומי 

 תעוד צילומי

 מבט לחזית הדרומית והמערבית

ניתן לראות את הקורות והעמודים של 

 הפרגולה הבנויה

פרגולה –קומת גג   

 

 חזית דרומית

 קורות הפרגולה הבנוייה חזית צפונית כניסה מחדר המדרגות

 חזית צפונית

 עמודים וקורות של הפרגולה בנוייה

4.7 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מצב קיים -תעוד צילומי 

 קומת גג תעוד צילומי

 

 מבט אל הדירה  . 4

 חדר הכביסה הוסב למחסן . 3 מבט מערבה. 1 מבט מערבה. 2

 חדר המדרגות

4  . 
1-3 

4.8 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 פיתוח -תיעוד צילומי

 תעוד צילומי

 כניסה מרחוב שלמה המלך –פיתוח 

 2009י אמנון בר אור אדריכלים יולי "צולם ע

 פיתוח

 
4.5.1 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 פיתוח -תיעוד צילומי מצב קיים 

 תעוד צילומי

 כניסה מרחוב שלמה המלך –פיתוח 

 2009י אמנון בר אור אדריכלים יולי "צולם ע

 פיתוח

 
4.5.2 

1 

1 

1 1 1 

2 

1 
4 

3 

 שיח פיתוספורום. 1
 פיקוס הגומי. 3 עץ פיקוס. 2

 עץ הדר. 4
 .שיח נוי לאורך הגדרות ובכניסה לבית. 5

5 
5 

5 

5 
5 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 פיתוח -תעוד צילומי מצב קיים 

 תעוד צילומי

 רחוב מנדלסון, כניסה צדדית –פיתוח 

 2009י אמנון בר אור אדריכלים יולי "צולם ע

 פיתוח

 

 2009כניסה לדירת מרתף 

 כניסה לדירת מרתף

 כניסה מרחוב מנדלסון
 כניסה מרחוב מנדלסון

 ירידה צדדית לדירת מרתף

4.6.1 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 פיתוח -תעוד צילומי מצב קיים 

 תעוד צילומי

 רחוב מנדלסון, כניסה צדדית –פיתוח 

 2009י אמנון בר אור אדריכלים יולי "צולם ע

אזור המרתף –פיתוח   

 

 כניסה לדירת מרתף

 חלק מונמך בחזית הדרומית

 חזית דרומית

 אזור שירות

4.6.2 

 אזור שירות  

 כניסה מהחזית המזרחית

 אזור  שירות



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 קומת מרתף

 תעוד צילומי

 רחוב מנדלסון, כניסה צדדית –פיתוח 

 2009י אמנון בר אור אדריכלים יולי "צולם ע

אזור המרתף –פיתוח   

 

 כניסה לדירת מרתף

 חלק מונמך בחזית הדרומית

 חזית דרומית

4.6.3 

 אזור  שירות

 חזית דרומית



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 תעוד צילומי

 רחוב מנדלסון, כניסה צדדית –פיתוח 

 2009י אמנון בר אור אדריכלים יולי "צולם ע

אזור המרתף –פיתוח   

 

 חזית דרומית

4.6.4 

 אזור  שירות

 חזית דרומית

 חזית דרומית חזית דרומית

 חזית דרומית

 חזית דרומית



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 חדר מדרגות מרכזי

 תעוד צילומי
 חדר מדרגות מרכזי

 מעקה

י אמנון בר אור  "חדר מדרגות ראשי צולם ע

 2009יולי -אדריכלים יוני

 חדר המדרגות מבט מן החוץ פרט מעקה

 פודסט

4.7 

 צילומים נוספים ראה פרט מדרגות ופרט עיטור קרמיקה

 פרט מעקה

 מדרגה קונזולית

 פרט מעקה



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 חדר מדרגות צדדי

 תעוד צילומי

 מערבי -חדר מדרגות משני 

 2009י אמנון בר אור אדריכלים יולי "צולם ע

 חדר מדרגות מערבי משני

 
4.8 

 הכניסה לבית פודסט ראשון פודסט

 צילומים נוספים ראה פרט מדרגות ופרט צביעת הקיר מדרגות קונזוליות

 מבט מהחוץ
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 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 צילומי פנים

 תעוד צילומי

 2009י אמנון בר אור אדריכלים "צולם ע

 צילומי פנים

 
4.9 

 הכניסה לדירה.  1

3 
2. 1 

4 

 פרוזדור מרכזי. 2
 כניסה לשירותים. 3

 מטבח. 4

 מטבח. 5

5 

 שירותים. 6
 חלון חדר. 7

7 

8 

 חדר שינה  . 8
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2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 תיעוד אדריכלי  

 5.1.0 תעוד אדריכלי

 חזית צפונית

 קומה טיפוסית

 חתך  

 :  תיאור המבנה

הכניסה היא בחזית הצפונית  . נמצא בצומת הרחובות מנדלסון ושלמה המלך 65מבנה שלמה המלך : העמדה כלפי הסביבה  •

 .  רחוב שלמה המלך –הפונה אל רחוב מנדלסון אך הכניסה היא מהרחוב הראשי 

 .בחלקו על גבי קומת עמודים חלקית, קומות 3המבנה בן   •

 .  דירות בקומה 3-חדרי מדרגות ו 2למבנה •

 .  כיום באזור הפרגולה יש דירה נוספת. ופרגולה בנוייה, חדר כביסה, חדרי מדרגות 2-יציאה מ :על הגג•

 (.  ראה תיעוד צמחייה. )הצמחייה מסתירה ברובה את המבנה לשימור. חלקה ותיקה, במבנה צמחייה רבה  :פיתוח•

כאשר הכניסה משמשת את הדירה  , כנהוג בסגנון הבינלאומי, סימטרית-חזיתו מורכבת בצורה א. המבנה בנוי בצורה מלבנית  •

 (.  ראה סכמה)האמצעית והמזרחית ואילו הכניסה הצדדית משרתת את הכניסה המערבית 
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2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

65שלמה המלך   
 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע 2009ינואר   מנדלסון'' חזית לרח מצב קיים   1:100מ "קנ 5.2.6.2 

 אורלי אבן: רישום
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65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 דלת כניסה ראשית

 תעוד אדריכלי

 2009יולי -י אמנון בר אור אדריכלים יוני"צולם ע

 דלת כניסה ראשית

 פרט ידית

 דלת כניסה ראשית

5.4.1 

 פרט ידית



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  
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2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 דלת יציאה למרפסות

 2009יולי -י אמנון בר אור אדריכלים יוני"צולם ע

 תעוד אדריכלי 5.4.3 דלת יציאה למרפסות



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 דלת צידית –דלת יציאה למרפסות 

 2009יולי -י אמנון בר אור אדריכלים יוני"צולם ע

  -דלת יציאה למרפסות
 דלת צידית

 (ברשימות 4-ד)דלת צידית ליציאה למרפסות 

 תעוד אדריכלי 5.4.6



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 דלתות -פרטים 

דלתות -פרטים   

 (מהמטבח)דלת יציאה למרפסת אחורית 

 ברשימות 5-ד

 (למקלחת)דלת פנימית 

 ברשימות 2דפ

 דלת פנימית  

 ברשימות 1דפ

 דלת פנימית

 ברשימות 3דפ

 תעוד אדריכלי 5.4.8



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 חלונות -פרטים 

 2009יולי -י אמנון בר אור אדריכלים יוני"צולם ע

חלונות -פרטים  

 חלון הזזה גדול

 ברשימות 1-ח

 תעוד אדריכלי 5.4.13



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 חלונות -פרטים 

 2009יולי -י אמנון בר אור אדריכלים יוני"צולם ע

חלונות -פרטים   

 חלון הזזה צר

 ברשימות 21ח

 תעוד אדריכלי 5.4.15



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 חלונות -פרטים 

 2009יולי -י אמנון בר אור אדריכלים יוני"צולם ע

חלונות -פרטים   

 חלון פתיחה טיפוסי חדרי שירות ומטבח

 ברשימות3ח

 תעוד אדריכלי 5.4.17



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 חלונות -פרטים 

חלונות -פרטים   

 חלון פתיחה במרתף

 ברשימות 4-ח

 תעוד אדריכלי 5.4.19
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 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 חלונות -פרטים 

 2009יולי -י אמנון בר אור אדריכלים יוני"צולם ע

חלונות -פרטים   

 דירות מזרחיות, חלון מטבח בפתיחה ציר מרכזי

 ברשימות  5-ח

 תעוד אדריכלי 5.4.21
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 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 חלונות -פרטים 

 2010י אמנון בר אור אדריכלים מאי "צולם ע

חלונות -פרטים   

 ברשימות 2-חלון חדר מדרגות משני  פרט מסגרות ח

 תעוד אדריכלי 5.4.23
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2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מרפסת -פרטים 

 2009יולי -י אמנון בר אור אדריכלים יוני"צולם ע

מרפסת -פרטים   תעוד אדריכלי 5.4.25 
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 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מעקה מרפסת אחורית –פרטים 

 2009יולי -י אמנון בר אור אדריכלים יוני"צולם ע

 תעוד אדריכלי 5.4.27 מעקה מרפסת אחורית
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 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 מדרגות ומעקה מדרגות –פרטים 
 הפרט זהה בשני חדרי המדרגות

 2009יולי -י אמנון בר אור אדריכלים יוני"צולם ע

מדרגות ומעקה   -פרטים
 תעוד אדריכלי 5.4.29 מדרגות



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 גדר היקפית ושער –פרטים 

 תעוד אדריכלי

 2009יולי -י אמנון בר אור אדריכלים יוני"צולם ע

גדר היקפית   –פרטים 
 ושער

 שער

5.4.31 
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מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 סבכת ברזל –פרטים 

 תעוד אדריכלי

 2009יולי -י אמנון בר אור אדריכלים יוני"צולם ע

 5.4.33 סבכת ברזל –פרטים 



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 סבכת ברזל –פרטים 

 2009יולי -י אמנון בר אור אדריכלים יוני"צולם ע

 כניסה

 סבכת ברזל –פרטים  תעוד אדריכלי 5.4.34
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 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 פרט חיפוי קרמיקה –חדר מדרגות ראשי 

 2009יולי -י אמנון בר אור אדריכלים יוני"צולם ע

 פריסת קרמיקה תעוד אדריכלי 5.4.37

 

 מ"ס 3עובי . סרגל עץ תוחם קרמיקה וטיח חיפוי באזור מדרגות פודסט טיפוסי מ"ס 15/15 –קרמיקה צהובה 

 פרט טיפויסי עלית מדרגה ראשונה. הכניסה לבית מבט אל פודסט



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 עיטור קרמיקה וצבע –חדר מדרגות משני 

 2009יולי -י אמנון בר אור אדריכלים יוני"צולם ע
 כניסה

 תעוד אדריכלי 5.4.39

 מבט אל הכניסה מבט מהפנים אל החוץ
לא ידוע אם אלו אותם סוג  . קרמיקות צהובות ודהויות -קיר לצד הכניסה

 .  או שזו קרמיקה מסוג אחר, קרמיקות אשר נפגעו בתנאים החיצוניים

 .  לזה שבחדר המדרגות המרכזי, עד פודסט קומת קרקע קיים פרט זהה של חיפוי קרמיקה בחדר המדרגות



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 סבכת ברזל –פרטים 

 2009יולי -י אמנון בר אור אדריכלים יוני"צולם ע

 תעוד אדריכלי 5.4.40

 סוף חדר המדרגות מבט אל הפודסט לצד חלון  -פודסט טיפוסי כניסה לדירות –פודסט טיפוסי 

 יציקת מוזאיקה במקום פנל –פרט 

 " *נירלט"גוונים לפי מניפת 

8260W 

8261W 

8746N 

בתחילת עבודות הביצוע בשטח  *

מומלץ לעשות נסיונות בשטח  

 .  לבחינת הגוון המדוייק

 עיטור צבע



65שלמה המלך   
 תיק תעוד

 

מ"אמנון בר אור אדריכלים בע  

65251תל אביב  9אחד העם ' רח  

03-5163079: פקס 03-5163082: 'טל  

2010יולי   

: שם הפרק  :שם התכנית   

 טכנולוגיית בנייה. 6

 6 טכנולוגיית בנייה

 יסודות בטון  :מבנה יסודות

 .  קונסטרוקצית בטון ומילואת בלוקים   :מבנה הקירות

 (.  על סמך בדיקה מקומית)מ "ס 9-מ וביניהם יציקת בטון בגובה של כ"ס 18-תקרות עשויות קורות פלדה בגובה של כ :מבנה התקרות

 .  גג שטוח עשוי בטון :מבנה הגג

 . 'מ 2 -קונזול באורך של כ, מרפסות קונזוליות גדולות יחסית :מרפסות

 .  מדרגות המבנה עשויות יציקת בוטן טרומית מחופת מוזאיקה  :אלמנטים טרומיים

 .  בפינה הצפון מזרחית של המבנה, פרגולה בנוייה עשוייה בטון בגג     :אלמנטים דקורטיביים

 .  סבכת ברזל בחדר המדרגות 

 .  חיפוי קרמיקה בחדר המדרגות המרכזי. חיפוי קרמיקה ירוקבה בכניסה הראשית 

 .  חזיתות אלה צבועת בגוון חום בהיר. יש לבדוק בבדיקת מעבדה ובדיקה בשטח אחוז הצמנט בטיח זה, טיח חלק ביתר החזיתות, טיח ושפוץ בחזיתות הראשיות  :גמר קירות חוץ

 .  וחיפוי קרמיקה צהובה' בחדר המדרגות קירות בגוון בז  :גמר קירות פנים

כיום  )קוננסטרוקצית הפרגולה הבנוייה בגג  .  מדרגות קונזוליות מחופות מוזאיקה

 (בתחום דירה

 .  קורת פלדה חשופה במרפסת
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 ניתוח אדריכלי. 7

 ניתוח אדריכלי

 חזית ראשית לרחוב מנדלסון

7 

  :סגנון אדריכלי

כפי שרווח בתל אביב ובערים נוספות  . נבנה על פי עקרונות הסגנון הבינלאומי 65מבנה שלמה המלך  

 .  בישראל החל מתחילת שנות השלושים

  :המבנה מתייחד באלמנטים האדריכליים הבאים

הקו האופקי  . הדגשת הקו האופקי במבנה זה מתקיימת בעיקר בהצבת המבנה לאורך רחוב מנדלסון •

 .  מודגש בעיקר בקרניז אשר ממשיך כמטפס על חדר המדרגות וממשיך בגובה הפרגולה הבנוייה

גגות המרפסות הפונות לרחוב מנדלסון  והמרפסות המאורכות הפונות כלפי רחוב שלמה המלך מדגישות   •

 .  גם הם את הקו האופקי

 .  חדר המדרגות מדגיש קו אנכי ונפגש עם אותו קרניז, אל מול ההדגשה האופקית •

זהו טיח צמנטי בו נעשה שימוש  . החזיתות הראשיות של המבנה טויחו בטיח וושפוץ  :גמר המבנה •

דבר אשר עזר לשמירתו של  , טיח זה נחשב ליקר ואיכותי. באגרגטים גדולים אשר מופיעים על חזיתו

 . בחזיתות הצד בוצע טיח חלק. המבנה

  :פרטי פרזול

 .  המבנה מיוחד בסבכת הברזל המעטרת את חדר המדרגות •

זאת לעומת  , כפי שאפיין את המבנים  בשנים אלה, ביתר המעקות והגדר החיצונית  בוצעו פרטים פשוטים •

 .  הפרטים המורכבים שבוצעו בשנות העשרים

 :  פרטי נגרות

בוצעו במבנה פרטי נגרות פשוטים הכוללים דלתות כנף וכן חלונות  , בדומה למבנים שנבנו באותה תקופה

 .  ותריסי גלילה מעץ. הזזה אשר היו פרט מיוחד באותה תקופה

 : ריצופים

בריצופי טרצו החלו לעשות שימור בשנות  . במבנה נעשה שימוש בריצוף טרצו וביציקות מוזאיקה במדרגות

 .  והם החליפו לבסוף את ריצופי הבטון הצבועניים, השלושים

 

   :ערך אורבני

 .  ונמצא במיקום מרכזי 65המבנה נצפה היטב ברחוב מנדלסון ושלמה המלך 

 .  המבנה נמצא בתחום ההכרזה של אונסקו

 

 קרניז

 . פרטי הפרזול במבנה בולטים בפשטותם יציקת טרצו במדרגות ובחומה, ריצוף טרצו
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 הערכה הנדסית. 8

 8 מקורות
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 מקורות. 9

 9 מקורות

  :ספרים

 .ו"תרצ, תל אביב, "ספר תל אביב", א, דרוינוב

קרן יהושע  , "1931-1948אדריכלות הסגנון הבינלאומי בתל אביב  :בתים מן החול", ניצה, סמוק-מצגר

 .  1994, רבינוביץ לאמניות תל אביב

 2003, ג"תשס, יפו-הוצאת עיריית תל אביב, "מדריך רחובות :תל אביב יפו", יחיעם, פדן

 1991, ב"התשנ, הוצאת משרד הביטחון, "מבט ועוד מבט על ארץ ישראל", בנימין זאב, קידר

  :ארכיונים

 .  גנזך ההנדסה, תיק הבניין בעיריית תל אביב

 המרכז למיפוי ישראל  

 :  אתר אינטרנט

 אתר עיריית תל אביב


