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פתח דבר
  לאדריכלות ס"בביה 'ג שנה של שימור סטודיו קורס במסגרת נערך זה מסמך

 וההיסטורי האדריכלי המחקר עיקרי את להציג מטרתו .אביב תל באוניברסיטת
.הנדון המבנה של ושימור להערכה שימושי כלי להוות ,וכן הקורס במסגרת שנערך

 יפו לתושבי קולנוע ובית תרבות כהיכל 1936-ב הוקם()) אלהמברה קולנוע
 ר"יו ,נאבולסי חאפז לממדוח (1937) הוחכר המבנה .אן'כנא שוקרי פאיק בידי

  ובהמשך אלהמברה קולנוע את ניהלה אשר ,הלאומית הפלשתינית הקולנוע חברת
 ,יפו קולנועי בין והמפואר הגדול היהאלהמברה .הסמוך (1940) פארוק קולנוע את

.הערביים פלסטין תושבי של המודרנית התרבות חיי מוקד

  ,ערב ערב הקולנוע לבתי המונים סחפה'30-ה בשנות הקולנוע סרט של הופעתו
  מינפה הצופים ציבור את להכיל הדרישה .ופופולרי מוכר מפגש כמקום סומנו ואלו

 המימדים את יהלום אשר מודרני לסגנון וקריאה חדש מידה בקנה אולמות בניית
  .הקולנוע תרבות התפתחות את שאפשרה הטכנולוגית הקידמה את וישקף החדשים

  וסומן חגיגית מונומנטליות שידר בשדרה הבניין של המופע ,ההסטוריה לאורך
  חייו של השניה שבמחצית אף על .יפו של המנטלית במפה ציבורית ציון כנקודת

 לוחשת כגחלת לו עמדה מונמנטליות אותה ,למופעים כמשכן מלשמש פסק
 התהפוכות למרות ,תאטרלית תרבותית פעילות לשכן הבניין המשיך ולמעשה
  .המבנה בפנים שבוצעו

  אף על .היום ועד הקמתומאז המבנה של ההסטוריה את לחשוף ניסינו במחקר
 ,במלואם בו שנעשו והשינוייםהמבנה יעודי ,הבעלויות השתלשלות את שפענחנו

 ונסח האדריכליות התכניות בהם ,המקוריים מהמסמכים לחלק להגיע הצלחנו לא
  שבוצעו מדידה תכניות על מתבססותלתיק המצורפות התכניות כי ,יצוין .הטאבו
 בגוף במקומות מצויינים ואלו מוסמכים ומודדים אדריכלים י"ע השנים לאורך

  .המסמך

1937

Matson Collection
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מבוא

4

הסטורי רקע –המודרנית יפו
  רבים עמים ישבו בה עיר .בעולם העתיקות הנמל מערי היא יפו

  .בה שליטתם על נלחמו
 והאימפריות ,משגשגת נמל עיר הייתה יפו הביניים ימי עד

 הכניסה שער היוותה היא .בנמלה השתמשו באזור ששלטו
  ומשם חופיה אל הגיעו דת ואנשי חיילים ,סוחרים .לפלסטינה

  צפונה או לעזה דרומה ,לירושלים מזרחה בדרכך המשיכו
  .לדמשק

  עד חרבה עמדה וכך מחשיבותה איבדה העיר הביניים בימי
  בה הקימו אשר ,פרנציסקנים נזירים התיישבו אז ,17-ה המאה
 .כנסייה

 נבוט אבו מחמוד בעזרת פחה סולימאן העיר את כבש 1804-ב
 למושל אזר'ג אל אחמד - הארץ מושל אותו מינה לכך ובתמורה

 שלטונו שנות 15-ב .העיר לפיתוח רבות פעל נבוט אבו .יפו
  .העיר שוקמה

 יפו .קרב ללא ,המצרי פחה אברהים העיר את כבש 1831-ב
  מסים נגבו ובה ,לחילותיו מרכז ,מצרים עם לקשר שימשה

  לאזור ישראל ארץ את להפוך ביקש פחה .למצרים שהועברו
  ערביות שכונות נבנו  יפו שסביב ובבוסתנים מצרי התיישבות
  היה לנוצרים פחה של יחסו .ממצרים מהגרים של מוסלמיות

 .בשלטונו אירופה מעצמות תמיכת את השיג כך ידי ועל סובלני
  .וחינוך דת מוסדות בעיר להקים זרות למעצמות התיר הוא

  ,המצרי בשלטון ומרדה לגישתו התנגדה המוסלמית האוכלוסייה
 .מאני'העות לממשל חזר והשלטון

  

החומות מן היציאה
  מבצר כעיר יפו של מעמדה בוטל 19-ה המאה של '60-ה שנות בסוף
  החומה רוב1888 עד .החומה בפירוק והחלו הבטחוני במצב שיפור בשל

 חלקים התמוטטו הים מצד גם .מולא והחפיר פורקה והדרומית המזרחית
  רחוב –וחנויות רבים בתים הוקמו והחפיר החומה בתוואי .החומה של
  .בימינו יפת

:הסכנאת –המצריות השכונות
  צפונית וכן ,יפו של בגנים ממצרים מתיישבים י"ע ניבנו אשר בתים

  מהעיר מ"ק 2 עד של ברדיוס יפו בגני לרוב הוקמו הבתים .לה ודרומית
  .ושכם סלמה ,ירושלים ,לעזה הראשיות לדרכים ובסמוך ,העתיקה

:הפרברים התפתחות
 אלו שכן ,לפרברים גנים בין קישור כחוליית הסכנאת את לראות ניתן
  תחילה .החומה הרס לאחר יפו פרברי להתפתחות הראשון הגרעין היו

  הדרכים לאורך וכן שנסתם והחפיר החומה בתוואי זו בנייה התרכזה
 להתפשטות שהפריעו גורמים .ולשכם לעזה ,לירושלים הראשיות
.להצפות מועדים שהיו הנמוכים והאזורים הקברות בתי היו הפרברים

19-יפו במאה המל פשה'ג' הנחת אבן הפינה לשדר
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  בק חסן
  ביום בו ,1914 באוגוסט לתפקידו התמנה ,אבי'אלע בצרי בק חסן
  על העיר בלב בתים הרס  :בינהן ביפו רבות תשתית בפעולות החל
  מנת על .הקיימים אלו את ולהרחיב חדשים צירים לפתוח מנת

 והססגוני העתיק השוק את הרס ,לנמל המוליכה הדרך את לשפץ
  ,במורד אליו המוליך הרחוב את שהרחיב כך י"ע ,נבוט אבו שבנה

 בשכונת ,ושכם עזה ,לירושלים הדרכים פרשת של בתחילתה
 שמו על שנקרא חדש מסגד בבנית החל וכן ,לחוף סמוך ,מנשיה

.(בק חסן מסגד)

'נוזהא אל –היפואית השדרה
  מודל שתהווה כזו ,עירונית שדרה בהקמת בק חסן החל 1915 -ב

 ,זאת ,אביב בתל תקופה באותה שנסללו רוטשילד לשדרות יפואי
.הראשונה העולם מלחמת של בעיצומה
  בלב נסללה השדרה ,מיוחד מקום לשום הובילה לא שסלל השדרה

 בתחילת .צורך כל בה שהיה ללא ,ליפו ממזרח ששכנו הפרדסים
  .מנשייה שכונת באזור והסתיימה יפו מפרדסי לאחד הובילה דרכה
  חולון לערים מובילה והיא ,יפו בעיר מרכזי ציר היא השדרה כיום
 .ים ובת
  ,"פשה מאל'ג" של שמו על השדרה נקראה התורכי השלטון בזמן

  לשמו שמה הוסב הבריטי השלטון בימי .ישראל וארץ סוריה מושל
  למוקד המנדט בימי התפתחה השדרה ."החמישי 'ורג'ג המלך" של

 .רבות וחנויות ציבור מבני נבנו ולאורכה ותרבותי חברתי

  נוזהא אל ,כיום גם ,השדרה קרויה ,הערביים יפו תושבי בפי
  לראות יפו תושבי לצאת נהגו אליה –(בערבית ,הטיילת)

 התמקמו בה .שנים באותן אביבי התל למודל בדומה ,ולהראות
  מסגד ,והקולנועים התאטראות ,הקפה בתי ,בעיר התרבות חיי

.אני'דג החולים ובית ('נוזהא מסגד)
   מהזנחה סבלה ,ירושלים לשדרות שמה ששונה מאז בערך
 מרכזי תנועה ציר היוותה האחרונות בשנים .הרשויות מצד

  וחשוך מפויח לרחוב והפכה אביב לתל ים מבת לאוטובוסים
  תל עיריית של האסטרטגית התכנית .בו לשהות נעים שלא
  בשנים הקלה הרכבת סלילת .לשדרה מזהיר עתיד מציגה אביב

  והזיהום הרעש את ניכרת במידה להפחית צפויה הקרובות
  רגל הולכי של רבה תנועה ,חדשים חיים ולהכניס בשדרה

  בילוי ומקומות לעסקים כלכלי פוטנציאל גם ובעקבותיהם
  בגוש ביותר הנגישים הרחובות לאחד להפוך שצפויה ,בשדרה

  .דן

  

 העצמאות מלחמת לאחר
 אביב תל הערים אוחדו

  וכיוון ,אחת לעירייה ויפו
 היה כבר אביב שבתל
 המלך של שמו-על רחוב

 שונה ,החמישי 'ורג'ג
 והיא ,השדרה של שמה

 העיר שם על נקראה
  .ירושלים

1952מבט לשדרה ב 
א"תצ

יפו העתיקה  
והשדרה הנסללת

1915



בזכות תזכיר משפט שהתנהל בין השניים המצורף כאן  . במקורות מוזכרים שני אישים אלו כבעלי אינטרסים בבניין
אנו למדים בודאות כי

  ממדוח חאפז נבולסי                           אן'פאיק שוקרי כנא

 Palestine National Cinema   מנהל חברתהחכיר את הנכס ל          בעל הנכס                    

  משפחתו ,(1905) יפו יליד ,נאבלוסי

  נכסים כמה החזיקה המשפחה .במקור משכם

  למד חאפז ממדוח .הירקון ובאזור ביפו

  האמריקאית באוניברסיטה וכלכלה מסחר

  הפלדה יציקת חברת למנהל היה .בבירות

  תאטרון הקמת את יזם .(1934) ביפו

  קולנוע את ובהמשך אלהמברה וקולנוע

  1948-ב יפו את יצא .(1940) פארוק

.בעמאן מכן קצר זמן ונפטר

Who’s Who in Palestineמתוך  

הבעלים על גג המבנה  

Palestine Information Office collectionמתוך 

מתוך גנזך המדינה

  נכסים מספר החזיקה אן'כנא משפחת

  פאיק .עצמה בשדרה היתר בין ,ביפו

  אותו והחכיר הקולנוע בניית את יזם

  הפלסטינית הלאומית הקולנוע לחברת

  המשפט בית בתזכירי .נבולסישניהל

  ותכולתו המבנה כי בבירור עולה

  .אן'לכנא שייכים
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מסמכים
:ציון חשובות המתארכות את הקמת המבנה' מתוך המסמכים עולות שלוש נק

.אישור מטעם רשות מקומית יפו לבנית בית קולנוע–יולי      1935 •
.89חלקה  7053למגרש בגוש שומה ( 317. מס)מתן רשיון בניה –נובמבר  1935 •
.בקשת גמר ורישום מחברת הקולנוע הפלסטינית–מאי      1937 •

י קורט ברמר חושפת כי המבנה כבר  "תמונה שצולמה בשנה זו ע. 1936לכן אנו מסיקים כי שנת ההקמה היתה 
.היה בשלבי גמר אך בלתי מאוכלס

יפו-א"עיריית ת, מתוך גנזך מנהל הנדסה
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1920
קרן קיימת לישראל

1936
Survey of Palestine

מפות

 מפת היא המבנה מופיע שבה הראשונה המפה .הבנייה מאישורי שעולים התאריכים את מאשררות שמצאנו המפות
British survey חושפות יותר מוקדמות מפות .נוספים מבנים אין עדיין שסביבו בודד עומד המבנה נראה בה ,1936 משנת  

  כאשר .קולנוע כבית המבנה את מאזכרות יותר מאוחרות מפות .לבנייה למגרשים מפרדסים מהפך השטח עבר כיצד
.1940 בשנת והוקם הקיץ לחודשי קירוי ללא קולנוע שהיה פארוק קולנוע גם אליו בצמוד מופיע 1944 משנת במפה

1938
Palestine & Egypt 

Lloyd Ltd.

1944
Survey of Palestine
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1918

א"תצ

  בין שניטעה השדרה את מתעדים וגרמניות בריטיות טייסות של רבים צילומים .דומה סיפור מספרים האויר תצלומי
  עילי צילום לראות ניתן 1944-וב .העירייה מבנה מאחורי המבנה את חושף 1937 משנת אלכסוני אויר צילום .הפרדסים

.הקולנוע בתי שני של

194619379



קולנוע והיכל תרבות
  ראשיד ,נביל כגון שנים באותן בשדרה שפעלו נוספים קולנועים עם יחד בלבד קולנועי ייעוד על מרמז שמו אמנם

 המצאותו .הערבית התרבותית בעשייה האמנים גדולי של למופעים תרבות היכל גם היווה אלהמברה ,זאת עם .ואפולו
  הוא ,בנוסף .בלבד קולנוע מבית כיותר לשרת הוקם שהמבנה ההנחה את מחזקת לבמה מתחת לתזמורת פיט של

  ובצילומים בתכניות שכן ,קטנים עסקים להכיל נועדה הרחוב שקומת ויתכן ,ומזנון קופות כגון נלווים שירותים הכיל
.והמזרחית הצפונית החזית לאורך בשימוש שאינם לרחוב הפונים חללים למצוא ניתן

אום כולתום

פריד אל אטראש

לילה מוראד

1937

Matson Collection
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מתוך גנזך  מנהל ההנדסה

  ח"דו מתוך היא האדריכל של לזהותו שמצאנו היחידה הרשמיתהעדות
  המהנדס  מוזכר בו הבניה באתר המנדטורי התכנון מנהל של ביקורת

ושמו ,הזר = "נבי'אלאג" בכינוי הבניה על האחראי

מור איליאס
  הלבנוני המהנדס היה ,נוצרי לבנוני (1884-1976) מור איליאס

  בין בנה בה ,בבירות כאדריכל פעל .ב"בארה ,MIT-ה בוגר הראשון

Art בסגנון (1932) בבירות הרוקסי תאטרון את היתר Deco.

   

Architectural world, Beirutמתוך  

  מדובר אכן כי ההשערה את מחזק זר אדם כבתור הביקורת ח"בדו כינויו
  בסגנון תאטרון בנה מור כי בעובדה למצוא ניתן ,כן כמו .הלבנוני באדריכל

  .זו להערכה חיזוק בבירות כן לפני שנים 4 דקו ארט
:נותרו בפנינו שאלות פתוחות, יחד עם זאת

?איך הגיע לעבוד ביפו•
?אילו עוד בנינים יתכן שתכנן בארץ•
?מה היו מקורות ההשראה למבנה•
?האם יתכן כי השפיע על בניה עתידית? ממה הושפע בתכנונו•

תאטרון הרוקסי בבירות

מבנה הטרנספורמטור  -מבנים מאוחרים 
ותחנת הכוח רידינג בתכנונו של 

.ריכארד קאופמן' אדר
:  קווי דמיון
, הדהוד החלונות המלבניים•
, החלונות העגולים•
.הפסים האופקיים במגדלים•
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Art Deco

  בתי מימדי את יהלום אשר מודרני לסגנון קריאה תוך 30-ה בשנות במהירות נפוצו וקולנועים תאטראות
  ידי על היטב יושמה ,זו .הקולנוע התפתחות את שאפשרה הטכנולוגית הקידמה את וישקף החדשים הקולנוע

Artה של המופשטים העיטור בקווי בחר מור .הלבנוני האדריכל Deco-, הבניין של המידה בקנה המשתלבים,  
  לאורך אדריכליות ומסורות סגנונות ופיתחה שצברה עיר .ביפו חדש קולנוע לבית ביותר המתאים כסגנון

.ההיסטוריה

12



Art Deco
תאטראות בארץ

.  גם הם נשמעו לקריאה לבניה בסגנון המודרני, גם בצד התל אביבי נבנו באותן שנים בתי קולנוע ותאטראות רבים
כך גם החליטו המייסדים לבנות  , יתכן מאד כי באותו האופן שחסן בק ביקש לבנות חיקוי לשדרות רוטשילד ביפו

.מאל פשה'קולנוע בסגנון שמחקה את הנעשה בצד היהודי בשדרת ג
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המבנה תיאור

 לבן בשיש חופתה אשר הראשית החזית מאחורי
  .המבנה של שמו ומקור הפנימי האולם שכן ,ושחור

  הקנה אדומים צבע גווני שלטו בו ,האולם חלל
  בתרגום ,האדום = אלהמברה) כינויו את לקולנוע
  כך ,אדום קטיפה בבד נעטפו בו הכסאות .(מערבית

  אלו .והיציע האולם קירות את שסבבו הוילונות גם
  אחורי ועד הבמה מקדמת שנמשך בקרניז הסתיימו

  .אדמה בצבעי אליפסות תקרת לכל ומעל היציע
  ,הדלתות פתחי את  גם כלל הייחודי העיצוב

  עוצבו מסגרותיהם אשר והאיורור החלונות
  ונבנו ,דקו הארט של קלאסיים מוטיביים בהשראת
.מקומיים בחומרים

 

'60-פרסומת משנות ה
ש ישראל גור"מתוך מוזיאון התאטרון ע

1937

Matson Collection14



 

 

 

 

יעוד חללים

חללים מקדמיםאולם ראשיבמה וחדרי שירות יציע
758337
מושבים 1095כ "סה

חתך
1965, אכברט.י' אפנצלר אינג. א' אדר
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תוכנית קרקע
1965, אכברט.י' אפנצלר אינג. א' אדר

שרותים אולם ראשי

מערכת תנועהמשרדים וקופות, במה וחדרי שירות

חללים מקדמים
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חזית מערבית

17

1937

Matson Collection



חזית צפונית

1936
קורט ברמר
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חזית מזרחית

30-שנות ה

Palestine Information Office
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תכנית גגות

1966
מרכז המיפוי

א"תצ

20



מתיק הבנין עולה כי מיד לאחר הטלת ממשל צבאי ביפו המבנה נמסר לידי  

צבי בראונשטיין ורפאל ויינשטוק
". קולנוע יפאור"אשר פתחו אותו מחדש כ

1963-1948

יפו-א"עיריית ת, מתוך גנזך מנהל הנדסה

עסק לרשיון והיתר בקשה

חברת קולנוע יפאור מחכירה את הנכס1963

לגיורא גודיק

המבנה הופך מקולנוע לתאטרון עצמאי  1972-1963

גיורא גודיק -ג 'תאטרון ג

  הפולני בצבא כקצין שירת (1921-1977) גודיק

  .בתותחנים צבאית בקרירה המשיך לישראל ובהגיעו

  תאטרון הצגות אשתו עם יחד להפיק החל כשהשתחרר

  ,ראשית .זמר מחזות ובעיקר העולם מרחבי

  ,פרטי בתאטרון קצר זמן ותוך קיימים בתאטראות

  אמנים לישראל הביא הוא .ציבורית תמיכה ללא

  תאטרון הפקות גם והעלה העולם מן מפורסמים

.מקורי

  נטש ',60-ה שנות באמצע בהתלהבות שנסחף ,הציבור

  וברח רגל פשט כשלונות סדרת ולאחר הפקותיו את

.נפטר שם ,ל"לחו
21



2007, "מחכים לגודיק"מתוך 

 1973-1963  ג'תאטרון ג
מהווי התאטרון

22



  לאחר פשיטת הרגל של גודיק המבנה נמכר לידי
"מרכז השדרה"בעלי חברת דוד זהביאן 

  מתאטרון המבנה יעוד את שינהזהביאן
 החל ואף ,ארועים ואולמות מסחר לקומפלקס

  עד ברובו הוגשם התכנון .כך לשם הבניה בעבודות
  ,המבנה .גמר לידי הגיעו לא העבודות אך ,1981

.שומם נותר ,מבפנים שהוחרב

"  על המשמר"מתוך 
11.2.1977

 השינוי בנושא כתבה
ירקות לשוק מתאטרון

1982-1976

, מתוך גנזך מנהל הנדסה
יפו-א"עיריית ת

המחכירה את  " נדבך לנדלן"הבנין עובר לחברת 1995-1982

שמקבל  בנק דיסקונט קומת הקרקע ל 

תוך הריסת  , היתר לפתיחת סניף מרכזי זאת
שדרת החנויות שנבננתה בקומת הקרקע ומעולם  

.עובר הבנין לבנק דיסקונט' 84בשנת . לא פעלה
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  חברת לבעלות ועובר ידיים מחליף המבנה2006-1995

 קומת את להחכיר ממשיכה היא ."יפו אלמוג"

  על מלון בית להקים ומתכננת דיסקונט לבנק הקרקע
 את מממשת לא מעולם אולם ,אלהמברה מבנה גג

  לעמותת מאפשרת החברה .הנכס על בעלותה
  המבנה של המזרחי בחלקו להשתמש נוצר תאטרון
.ארנונה תשלום תמורת

  והערבי היהודי לנוער פנה נוצר תאטרון

 בהעצמת ועסקו ספר בבתי גם פעלו האמנים .ביפו
  הפקות העלו "נוצר" .ובמה משחק באמצעות הנוער
  בבמות מוסיקה והופעות 'פרינג הצגות ,מקור

.המבנה בתוך מאולתרות

  מייצג הוא .פינקלשטיין גור ד"עו לידי בשלמותוהמבנה נרשם 2008 בראשית2008

  .בפועל הנכס בעלי ,העולמי הסיינטולוגיה ארגון את בחוזה

 לא זה מסמך לכתיבת נכון אולם למבנה המיועד התכנון של הדמייה פרסם הארגון
.הסיינטולוגים בידי כאלה יבוצעו אם ברור ולא בנייה פעולות שום נעשו

.ונטוש מוזנח ועומד נאטם המבנה ,כיום
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.הוגבהה והורחבה עד לדופן המזרחית, הבמה הוחלפה•
(1968, אכברט מהנדסים.אפנצלר אדריכלים י. י א"ע)

.נבנתה סככת בטון על הגג להגנה על מתקני מיזוג•

.החלונות בחזית המערבית נסגרו בבלוקים לצמצום שטח הזכוכית•
 

.נוספה קופה בחזית המזרחית•

.הוחלפו הכסאות ובוצע שיפוץ באולם•

,מתוך גנזך מנהל הנדסה
יפו-א"עיריית ת
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חנויות אולמות ארועיםאולם הרצאותמדרגות

חללי שירות לאולמות

 הקרקע בקומת (ירקות שוק) מסחר לקומפלקס המבנה להפיכת עבודות החלו 1977 בשנת
 חלוקת וכלל מהנדסים וסמך שטרן גד 'אדר י"ע בוצע התכנון .עליונות בקומות ארועים ואולמות
.נוסף עמודים גריד י"ע הנתמכות בטון תקרות י"ע קומות לשלוש המבנה

  מקלט ונחפר (יסודות שקיעת עקב ,1968 משנת התוספת כולל) הבמה מגדל נהרס ,כך בתוך
.התזמורת פיט במקום

חתך
1977 ,מהנדסים וסמך שטרן גד 'אדר

יפו-א"עיריית ת, מתוך גנזך מנהל הנדסה

"מ"בע יפו השדרה מרכז" לחברת בניה היתר

1979 משנת באתר הבניה על ביקורת ח"דו
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.  והמפלס כולו הונמך למפלס הרחוב( כולל מדרגות הכניסה)הריצוף נשלף . קומת הקרקע המקורית נהרסה כליל
גרמי המדרגות המקוריים  . כאשר שני טורי עמודים תומכים בתקרה החדשה, וחנויות' החלל חולק מחדש לפסאג

במקום הבמה תוכנן אולם הרצאות וחלק מן היציאות והפתחים במעטפת . בוטלו והוספו גרמים נוספים לחירום
. נאטמו

חנויות שרותיםבמה וחדרי שירותאולם הרצאותפסאג

קומת קרקע
1977, גד שטרן וסמך מהנדסים' אדר
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 תקרות י"ע ונחצה היציע כולל נהרס האולם חלל
  אולמות לשמש צפויות שהיו קומות לשתי

  כעורף משמש המזרחי החלק כאשר ,ארועים
  לא שהעבודות כיוון .הסעדה לשירותי תפעולי
  את שהקיף הקרניז מן חלק ,תום עד הושלמו
  שניהם ,האובאלית התקרה וכן שרד האולם

.יחסית טוב במצב .'ב בקומה נמצאים

'קומה א
1977, גד שטרן וסמך מהנדסים' אדר

אולם ארועיםמערכת תנועה

שרותיםחללי שירות לאולם

'קומה ב
1977, גד שטרן וסמך מהנדסים' אדר

1976 משנת א"תצ :למעלה
1988 משנת א"תצ :למטה

.ושוטח נעלם רעפים גג המחופה הבמה מגדל כי לראות ניתן
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  העמודים טורי לחשיפת שהביא צעד ,בנק סניף לאכלס מנת על זהביאן דודשבנה הקירות את להרוס נאלץ דיסקונט בנק
  לא הקרקע בקומת החללים מן חלק .שבנו הכספות חדר על להגן כדי הדרומית בדופן בטון יציקות ביצעו ,בנוסף .שנוצקו

  .הבנק י"ע נוצלו
 התפאורות סדנת את שימש הנטוש המזרחי שחלקו כך ."קליפה"ו "נוצר" תאטרון עם המבנה את הבנק חלק ,1997 מאז

  מלבד ,בשינויים המעיטו "נוצר" .מאולתרים כאולמות העליונות והקומות לחזרות כסטודיו שימש המקלט .והמשרדים
.הבמות באזור ושירותים מחיצות להסדרת העליונות בקומות גבס וקירות המבנה של הצפוני בחלקו כניסה מבואת הסדרת

חדר כספות שרותים ומטבחוןשרותים ומטבחוןחלל  מרכזי

מחסנים (לא בשימוש)חללים סגורים 

חדר חשמלמדרגותחלל חזרות

מחסןמטבחוןשרותים

קומת קרקע
1994, מודד ארמי גרינשטיין

שינויים בתקופת בנק דיסקונט
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סיכום שינויים לאורך הסטוריה
יפו-א"מתוך תיק הבנין בגנזך עיריית ת

30
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סביבה
מוסדות 

ע"אגף שפ

אצטדיון בלומפילד

מרכז מנדל

משכנות רות דניאל

32יפו-א"ת עיריית מתוך א"תצ



מבטים אל המבנה
ונות
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1994, ארמי גרינשטיין: מודד
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תמונות ורישומים

35



תמונות
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תמונות
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חזית מערבית
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חזית מערבית

1:100    מ"קנ
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חזית צפונית

1:200    מ"קנ

40



חזית מזרחית

41



1:100    מ"קנ

42

חזית מזרחית



חזית דרומית

1:200    מ"קנ
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קרקעקומת 

1:200    מ"קנ
אבן וחביבה קדר אילן 'אדר :מדידה

44



'קומה א

45

1:200    מ"קנ



'קומה ב

46 1:200    מ"קנ



בטוןמפלס גלריית הקרנה ומסבכי 

47 1:200    מ"קנ



גגותתכנית 

48
1:200    מ"קנ



1:200    מ"קנ

49

חתך אורך
    



1:100    מ"קנ

חתך רוחב
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חלון ריבועי בחזית הצפונית
מסגרת עץ ומילאות זכוכית

1:10    מ"קנ
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חלון עגול בחזית הצפונית
מסגרת עץ ומילאות זכוכית

1:10    מ"קנ

52



דלתות במפלס הקרקע
משקוף ברזל וכנפי פח בשילוב זכוכית ומוטות ברזל

פניםחוץ

53
1:10    מ"קנ קנ



שלטים אנכיים על המגדל הצפון מערבי

54

1:25    מ"קנ



('קומה ב)פתחי איוורור בתקרה האובאלית 
מסגרת עץ צבועה בצבע מוזהב

1:20    מ"קנ
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אילן קדר  ' אדר: מדידה
וחביבה אבן



קרניז היקפי באולם ההסטורי
יציקת בטון ופיתוחי סטוקו צבועים בגוון חום

56



תקרה אובאלית תלויה מבטון בסיומת קרניז
יציקת בטון בחתך מדורג בעיטורי סטוקו 

57



חזית מערבית

58

:רטיבות

.רטיבות הנובעת מאי הסדרת ניקוז מי הגשמים1.
יש לתת את הדעת לנקודות תורפה הנובעות מהצורניות  •

מפלסים שיש לנקז מבלי -יוצרת תת, המדורגת של החזית
.לפגוע בחזית

:סדקים ושברים

.חוסרים של חלקי בטון שלא שרדו את פגעי הזמן ונפלו2.

.קילופי טיח שלא תוחזק במשך שנים רבות3.

.חורים או צלקות מאלמנטים שנתלו בעבר והורדו4.

:אלמנטים חודרים או נצמדים

(.תוספת של בנק דיסקונט)עיטור לא מקורי של חזית הכניסה 5.

(.נשא בעבר כבלי חשמל)אלמנט תלוי ללא שימוש 6.

.שלטים7.

.כבלי חשמל וטלפון8.

.אלמנט לתליית דגל9.

:אלמנטים לא מקוריים

.מסגרות חלונות10.

.סורגים11.

.סגירת פתחים עם אלמנטים של יציקת הבטון12.



כבלים   צינורות

חזית מזרחית
   

59

:רטיבות
.

.רטיבות הנובעת מאי הסדרת ניקוז מי הגשמים1.

:סדקים ושברים

.חוסרים של חלקי בטון שלא שרדו את פגעי הזמן ונפלו2.

.פתחים שלא נאטמו כראוי ונותרו כחורים הפעורים בחזית המבנה3.

.קילופי טייח הנובעים מרטיבות בחלקו התחתון של המבנה4.

.קילופי טיח שלא תוחזק במשך שנים רבות5.

:אלמנטים חודרים או נצמדים

(.לא מקוריים)מרזבים 6.

.ארון חשמל7.

.שלטים8.

.כבלי חשמל וטלפון9.
.מזגנים10.

:אלמנטים לא מקוריים

.מסגרות חלונות11.

.סורגים12.

.סגירת פתח עם לוח מתכת13.

.דלת הזזה14.



כבלים   צינורות

חזית דרומית
   

60

:רטיבות

.רטיבות הנובעת מאי הסדרת ניקוז מי הגשמים1.

:סדקים ושברים

.קילופי טיח שלא תוחזק במשך שנים רבות2.

.חורים או צלקות מאלמנטים תלויים או שנתלו בעבר והורדו3.

.  חורים או צלקות מאלמנטים תלויים4.

:אלמנטים לא מקוריים

.מסגרות חלונות11.

.סורגים12.

.דלתות מתכת13.

.סגירת פתח עם לוחות מתכת14.

.סגירת פח של חלל הקומה הראשונה15.

.סגירה בטיח של חלונות רום המגדל16.

:אלמנטים חודרים או נצמדים

.פתחי אוורור של המרתף5.

.צנרת חיצונית6.

.ארון מתכת7.

.מזגן8.

.קופסאות חשמל וטלפון9.
.כבלי חשמל וטלפון10.



כבלים   צינורות

חזית צפונית
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:רטיבות

.רטיבות הנובעת מאי הסדרת ניקוז מי הגשמים1.

:סדקים ושברים

.קילופי טיח שלא תוחזק במשך שנים רבות2.

.חורים או צלקות מאלמנטים שנתלו בעבר והורדו3.

:אלמנטים חודרים או נצמדים

.אלמנט תלוי הנושא כבלי חשמל4.

.צנרת חיצונית5.

.כבלי חשמל וטלפון6.

.סולם המוביל אל גג המבנה מהמפלס העליון7.

.מרזב לא מקורי8.

.גופי מתכת שונים החודרים למבנה9.

:אלמנטים לא מקוריים

.מסגרות חלונות10.

.סורגים11.

.סגירת פתח עם לוחות מתכת12.

.דלתות מתכת לארונות מובנים של חשמל וטלפון13.

.סגירת פח של חלל הקומה הראשונה14.

.סגירה בטיח של חלונות רום המגדל15.
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חזית מערבית

1:100    מ"קנ



חזית מזרחית
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חזית דרומית
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1:200    מ"קנ
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1:200    מ"קנ

חזית צפונית



2606ע "תב

 1977, י צוות יפו"תוכננה ע

יפו-א"עירית ת, מנהל ההנדסה

ע "סיכום הוראות התב
7088  גוש

8 חלקה

 :בניה זכויות לצורך מגרש שטח

(.ר"מ 153שטח מופקע )ר "מ 1495

אחוזי הבניה הבניה המותרים לא יעלו על  •

.ר"מ 2840= ( ר"מ 1495)משטח המגרש  190%

 משטח 70% על יעלו לא השירות שטחי סך•

ר"מ 1045 = (מרתפים כולל לא) המגרש

  של בשיעור קיימת בנייה בחשבון תלקח לא•

  עיקריים לשטחים נטו המגרש משטח 40%

.ר"מ 600 = הקיימת הבנייה לשיפוץ בתמורה

  עיקריים לשטחים ר"מ 2500 של בניה תותר•

  מעבר קומות 3 ב שירות לשטחי ר"מ 1000-ו

  למגדל 'מ 3 + מ 16.5 מקסימום) ע"בתב מותר

(מעלית

.ר"מ 6340 =2840+2500+1000  :כ"סה

  והעלאת הורדת כאשר כניסות 2 יהיו לבניין•

  'בשד) הראשית בכניסה תתבצע לא נוסעים

.(ירושלים
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