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פתח דבר 

פתח דבר

.ש דוד עזריאלי באוניברסיטת תל אביב"תיק תיעוד זה נערך במסגרת סטודיו שימור בבית הספר לאדריכלות ע

.במסגרת סטודיו זה נבחרו שדרות ירושלים ביפו להיות הרחוב שלאורכו נבחרו מבנים שונים לתיעוד ושימור

האתגר המשמעותי ביותר במהלך עבודת המחקר והתיעוד הייתה השגת המידע מאחר שהמשפחה אשר בנתה אותו כביתה 

.עזבה את המדינה בעקבות מלחמת השחרור ולא נענתה לפניותינו לקבלת מידע

.  45תיק התיעוד מכיל מידע על המבנה בשדרות ירושלים 

.עכשווי ומשוחזר, מידע היסטורי



4
מבוא

מבוא
היסטוריה כללית-יפו 

עד ימי הביניים יפו הייתה . בשל מיקומה וחשיבותה מקד משיכה לעמים רבים אשר נלחמו על השליטה בה, במהלך ההיסטוריה היוותה יפו, כאחת מערי הנמל העתיקות בעולם

אשר בתמורה  , בידי סולימאן פחה בסיוע מחמוד אבו נבוט 1804-יפו נכבשה ב. ירדו ערכה וחשיבותה של העיר 17-אך בימי הביניים ועד המאה ה, עיר משגשגת בעלת נמל פעיל

.מינה אותו למושל הארץ ובשנות שלטונו שיקם את העיר

בשל רצונו של פחה להפוך את הארץ ליישוב מצרי . העיר הפכה למרכז מקשר למצרים והמיסים אשר נגבו בה הועברו למצרים. י המצרי אברהים פחה"נכבשה יפו ע 1831בשנת 

פחה . הוקמו שכונות ערביות מוסלמיות בבוסתנים שסביב יפו שמטרתן שיכון מהגרים ממצרים

ובסופו של דבר נתקל במכשול מול האוכלוסייה המוסלמית שמרדה והחזירה את השלטון לממשל  , למעצמות זרות נוצריות להקים מוסדות דת וחינוך בתמורה לתמיכה בשלטונו

. שלט בעיר ממלא מקום מטעם הפחה של ירושלים 1840 -מ.מאני'העות

.נהרסו חומות העיר ובתוואי החומה הוקמו בתים רבים 1888-ב

חיילים ואנשי דת , סוחרים. שער כניסה לפלשתינה, יפו הייתה עיר נמל

דרומה , הגיעו אל חופייה ומשם המשיכו בדרכם מזרחה לירושלים

.לעזה או צפונה לדמשק
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מבוא

שדרות ירושלים 

השדרה . הוקמו שדרות ירושלים על ידי המושל הטורקי של יפו חסן בק 1915בשנת  

בתחילת דרכה   .ללא צורך ממשי קיים, נסללה בלב הפרדסים ששכנו ממזרח ליפו

כיום השדרה . הובילה השדרה לאחד מפרדסי יפו והסתיימה באזור שכונת מנשייה

. והיא מובילה לערים חולון ובת ים, היא ציר מרכזי בעיר יפו

מושל סוריה , "מאל פשה'ג"בזמן השלטון התורכי נקראה השדרה על שמו של 

".  החמישי' ורג'המלך ג"בימי השלטון הבריטי הוסב שמה לשמו של . וארץ ישראל

השדרה התפתחה בימי המנדט למוקד חברתי ותרבותי ולאורכה נבנו מבני ציבור 

לאחר מלחמת העצמאות אוחדו הערים תל אביב ויפו לרשות מקומית  . וחנויות רבות

שונה , החמישי' ורג'שמו של המלך ג-וכיוון שבתל אביב כבר היה רחוב על, אחת

  .והיא נקראה על שם העיר ירושלים, שמה של השדרה

אוכלוסיה

כל זאת עקב  . ערבים מוסלמים ונוצרים 16,500-יהודים ו 30,000כיום מכילה , יהודים 5087ערבים ורק   27,437הכילה  1922יפו שבשנת 

ככל הנראה מספר  1948אילו האוכלוסייה הערבית לא הייתה מגורשת מיפו בשנת . השינויים הקיצוניים שעברו על האוכלוסייה הערבית

בשנים האחרונות האזור  . אקונומי נמוך ביותר -רוב האוכלוסייה באזור נמצאת במצב סוציו. נפש 70,000 -התושבים בעיר היה מגיע ל

מתמלא באוכלוסיה מבוססת המעלה את ערך הדירות ומחריפה את המצב בכך שאנשים רבים החיים מתחת לקו העוני מוצאים עצמם 

.מגורשים מבתיהם
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מבוא

עיריית יפו

.1918-1938ראש עיריית יפו בשנים , על ידי עאסם בק סעיד 1935הבניין נבנה בשנת . ביפו 45בניין עיריית יפו נמצא בשדרות ירושלים 

. אביב כעיר עצמאית שאינה תלויה בשכנתה יפו-פרסמו הבריטים את פקודת העיריות לפיה הוכרזה תל 1934בשנת 
.ותושבי תל אביב איבדו את זכות ההצבעה לעיריית יפו, בוטלו הסעיפים הפרוצדוראלים שקשרו את תל אביב לעיריית יפו

אז שדרות קינג  )שדרות ירושלים : על צומת הדרכים הראשיות , בן שלוש קומות, בניין בולט בסגנון בין לאומי, סעיד, שנה לאחר מכן מקים ראש העיר
. שתי קומות העליונות משמשות כבית מגורים למשפחת סעיד והקומה הראשונה מושכרת לעיריית יפו. ודרך בן צבי אשר הובילה לירושלים( 'ורג'ג

הכיכר אף זוכה לכינוי . העסקים השונים ובית הקפה בקומת הקרקע של המבנה מושכים אליהם את תושבי יפו והמקום שוקק חיים, הכיכר המטופחת
.הודות למיקום העירייה" כיכר המנהלה"

הוא הופך . עם כיבושה של העיר יפו ננטש הבניין 1948בשנת 
. למשרד האופטרופוס לנכסי נפקדים ביפו ולמשרדי עמידר

אז  1949העיר עצמה נמצאת תחת ממשל צבאי אשר מגיע לסיומו בשנת 
.היא מסופחת רשמית לתל אביב 1950-וב" מינהל יפו"מוגדרת העיר יפו כ

באשר לקורותיו  ' אגדות'בראיונות שערכנו עם העובדים במבנה חזרו ונשנו מספר 
קיומה של , או המוסד ישבו במבנה/כ ו"החל מהסיפור לפיו השב. ההיסטוריות

מנהרה . מנהרה שכביכול יצאה ממרתף המבנה והגיעה עד לחוף הים ביפו
.  ועוד ועוד... נחסמה למעבר" בדיוק לפני שנה"ש
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מפות ותצלומי אויר

מפות ותצלומי אוויר
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מפות ותצלומי אויר

מפה עדכנית

יפו -נלקח מאתר עיריית תל אביב *

מפות
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מפותמפות ותצלומי אויר

גנזך המדינה*
1878המתארת את יפו בשנת  1917מפה בריטית משנת 

הדרכים אל העיר העתיקה של יפו מוקפת הפרדסים
השכונות החיצוניות אינן קיימות עדיין

(1915-1920בין  )מפה של יפו 
ניתן לראות את השדרה טרם הבניה סביבה 

.ואת המגרש עליו עתיד להבנות בניין העירייה

הארכיון הציוני*
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מפותמפות ותצלומי אויר

1924מפה בריטית משנת 
פרדסים במקום בו יבנה בניין העירייה  

.ודרך צידית עליה יבנה בהמשך רחוב התקומה

1930-מפה בריטית מ
טרם תכנון בניין העירייה
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מפותמפות ותצלומי אויר

1943מפה משנת 
.ציון מיקומם של המשרדים המוניציפליים של העיר יפו

1944מפה משנת 
ניתן לראות לצד סימון המשרדים המוניציפליים את סימון 

.קולנוע פארוק ואלהמברה

גנזך המדינה*



12
מפותמפות ותצלומי אויר

1947מפה מנדטורית משנת  1947מפה עירונית משנת 
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תצלומי אוירמפות ותצלומי אויר

2008שנת –תצלום אווירי 

נלקח מאתר עיריית תל אביב*
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תצלומי אוירמפות ותצלומי אויר

פרופסור כץ זאב קידר" מבט ועוד מבט על ארץ ישראל"נלקח מהספר  1929תצלום אווירי משנת 
השטח בו עתיד לקום המבנה

1947תצלום אווירי משנת 
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תצלומי אוירמפות ותצלומי אויר

ורית

1966תצלום אווירי משנת 

ניתן לראות את ביטול הכיכר–1980תצלום אווירי משנת 

ספריית המפות אוניברסיטת תל אביב
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תצלומי אוירמפות ותצלומי אויר

1937תצלום אווירי משנת 

1988תצלום אווירי משנת 

1966תצלום אווירי משנת 
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סקירה היסטורית

סקירה היסטורית
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רצף כרונולוגיסקירה היסטורית

1935

י עאסם בק סעיד  "הזמנת המבנה ע
ותחילת הקמתו

המבנה משמש למגורי משפחת סעיד
וכבניין עיריית יפו

1961

הקמת משרדי חברת חלמיש 
במבנה

1996

תוספת קומה ה

2009

ועד היום  1935רצף כרונולוגי של הבניין החל מהקמתו בשנת 

נטישת המבנה בעקבות מלחמת  
העצמאות וכיבוש יפו

1948

המבנה עובר לידי 
האפוטרופוס לנכסי נפקדים ועמידר

איחוד מחלקת הרווחה של עיריית תל אביב  
ולשכת המיעוטים של יפו במבנה 

1986



דוגמא לתכנית בנין מקורית בחתימתו של עאבד בק סעיד
קומה ב

19
מסמכיםסקירה היסטורית

א"גנזך הנדסה ת–תיק בניין 
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מסמכיםסקירה היסטורית

א"גנזך הנדסה ת–תיק בניין 

דוגמא לתכנית בנין מקורית 
קומת ביניים
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מסמכיםסקירה היסטורית

א"גנזך הנדסה ת–תיק בניין 

1934יולי –מדידת שטחים במגרש 
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מסמכיםסקירה היסטורית

א"גנזך הנדסה ת–תיק בניין 

חזית מערבית מקורית 
ניתן לראות כי המרפסות היוו תוספת לתכנון הראשוני
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מסמכיםסקירה היסטורית

א"גנזך הנדסה ת–תיק בניין 

. היא קומת המסחר, במשך השנים נעשו שינויים רבים בקומת הקרקע

  .אישור חלוקת חנות לשלוש חנויות ושינויים בקומת הביניים, במסמך זה למשל
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מסמכיםסקירה היסטורית

א"גנזך הנדסה ת–תיק בניין 

י חלמיש ארכיון כתוספת "נבנה ע 1976בשנת 
בקומה ב
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מסמכיםסקירה היסטורית

א"גנזך הנדסה ת–תיק בניין 

1993

אישור תוספת קומה 
חמישית לבנין



1993

הסרת שילוט בחזית הבניין ופירוק מבנים  
ארעיים על גג הבניין טרם בניית קומה ה

26
מסמכיםסקירה היסטורית

א"גנזך הנדסה ת–תיק בניין 
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מסמכיםסקירה היסטורית

א"גנזך הנדסה ת–תיק בניין 

2003

פרויקט הנגשת הבניין  
ושינוי לובי הכניסה



1977חזית מערבית 

ניתן לראות הצעה לתוספת קומה חמישית

28
מסמכיםסקירה היסטורית

א"גנזך הנדסה ת–תיק בניין 



חברי עיריית יפו

29
צילומיםסקירה היסטורית

גנזך המדינה



ברקע בניין העירייה 1948כיבוש יפו 

30
צילומיםסקירה היסטורית
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תיאור המבנה מצב קיים

תיאור המבנה מצב קיים
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תיעוד חזיתותתיאור המבנה

תוכנית קרקע
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תיעוד חזיתותתיאור המבנה

תוכנית קומת ביניים
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תיעוד חזיתותתיאור המבנה

תוכנית קומה א
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תיעוד חזיתותתיאור המבנה

ג-תוכנית קומות ב ו



36
תיעוד חזיתותתיאור המבנה

תוכנית קומה ד



37
תיעוד חזיתותתיאור המבנה

תוכנית גג
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תיעוד חזיתותתיאור המבנה

ב-חתך בא-חתך א
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תיעוד חזיתותתיאור המבנה

מזרחית  -חזית דרומית 



40
תיעוד חזיתותתיאור המבנה

חזית מערבית
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תיעוד חזיתותתיאור המבנה

חזית צפונית

חזית פנימית  
מערבית

חזית פנימית  
מזרחית
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תיעוד חזיתותתיאור המבנה

2חזית 

חזית פנימית  
מערבית

חזית פנימית  
מזרחית



43
חזיתות -תיעוד צילומי 

תיעוד צילומי חזיתות

חזית מערבית

פונה לשדרות ירושלים 

תיאור המבנה מצב קיים



חזית מערבית

שתי קומות נוספות מקוריות וקומה , בחזית זו ישנה קומת מסחר עם ארבעה בתי עסק ומעליה קומת גלריה•
.עליונה תוספת בניה

.בצידה השמאלי של החזית ממוקמת יציאת החירום המשמשת את הקומות העליונות•

בחזית זו ניתן לראות את שינויי הפתחים שבוצעו במהלך השנים וכן חלק ממסגרות החלונות המקוריות •
(.2תמונה )העשויות עץ  

1

3

1
2

44
חזיתות -תיעוד צילומי  תיאור המבנה מצב קיים



מזרחית   -חזית דרומית
–התקומה ' פונה לרח

מול בניין העירייה' דחף'תמונה ממגדל 

45
חזיתות -תיעוד צילומי  תיאור המבנה מצב קיים



1

2 3

3

1 2

46
חזיתות -תיעוד צילומי 

מזרחית-חזית דרומית

(.2תמונה )בחזית זו ממוקמת הכניסה הראשית למבנה •

.בקומת הקרקע ממוקמים עסקים שונים בעלי ויטרינות הפונות לרחוב התקומה•

תיאור המבנה מצב קיים



1

2

3

2
1

3

47
חזיתות -תיעוד צילומי 

מזרחית-חזית דרומית

(.2,3תמונות )השערים נשמרו אך המסגרת שלהם ועיגונם לקיר שונו , ניתן לראות את השערים המקוריים בכניסות למבנה •
(.1תמונה )ניתן לראות את מסגרות העץ המקוריות בקומת הגלריה  •

תיאור המבנה מצב קיים



חזית צפונית

פונה לצידו  האחורי של המבנה
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חזיתות -תיעוד צילומי  תיאור המבנה מצב קיים



חזית צפונית

פונה לצידו  האחורי של המבנה

49
חזיתות -תיעוד צילומי  תיאור המבנה מצב קיים



פנים המבנה
מדרגות ומעקה

1

2

3

4 5

הפאנלים הצמודים לקיר  . המדרגות והפודסטים מחופים אריחי שיש •
–( שבמרכז גרם המדרגות)החיצוני שונים מאלה הצמודים ללקיר הפנימי 

.1,2תמונות 
אריחי המחפים את שלח המדרגות ונשברו הוחלפו במשטחי שיש שונים   •
(.3תמונה )
,  (4,5תמונות )בחלק מחדרי המדרגות שרד מעקה העץ המקורי  •

(.6תמונה )ובמקומות אחרים הוחלף במעקה נירוסטה 

50
פנים המבנה-תיעוד צילומי

6

15cm

1/2/3/6 4/5

תיאור המבנה מצב קיים



2 13

51

31/2

ריצוף

(.1,2תמונות )בקומה רביעית שרד ריצוף אריחי שומשום ירוקים בעלי דוגמא סימטרית שחורה  •
(.3תמונה )מ "ס50X50פודסטים גרם המדרגות המרכזי מחופים באריחי שיש בגודל  •

פנים המבנה-תיעוד צילומי

50cm

תיאור המבנה מצב קיים



1 2

3 4
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מרפסות

נחסמו כל דלתות  1996-במסגרת שיפוץ המבנה ב •
מזרחית ובמקומם  -היציאה למרפסות בחזית הדרומית

.נקבעו חלונות

פנים המבנה-תיעוד צילומי

4
1/2/3

תיאור המבנה מצב קיים



3

1

2

4
5
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מרפסות

נחסמו כל דלתות היציאה למרפסות  1996-במסגרת שיפוץ המבנה ב •
.בחזית הצפונית ובמקומם נקבעו חלונות

(.4,5תמונות )במרפסות בחזית הצפונית שרד מעקה הברזל המקורי •

פנים המבנה-תיעוד צילומי תיאור המבנה מצב קיים



מפגעים
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מפגעים



מזרחית-חזית דרומית

55
מפגעים



חזית מערבית

56
מפגעים



חזית צפונית

57
מפגעים



חזית פנימית מזרחית חזית פנימית מערבית 
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מפגעים



שיחזור

59
שיחזור
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תיעוד חזיתותתיאור המבנה

תוכנית קרקע
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תיעוד חזיתותתיאור המבנה

תוכנית קומת ביניים
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תיעוד חזיתותתיאור המבנה

תוכנית קומה א
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תיעוד חזיתותתיאור המבנה

תוכנית קומה ב



64
תיעוד חזיתותתיאור המבנה

תוכנית קומה ג



65
תיעוד חזיתותתיאור המבנה

תוכנית גג
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תיעוד חזיתותתיאור המבנה

ב-חתך בא-חתך א



67
תיעוד חזיתותתיאור המבנה

מזרחית  -חזית דרומית 
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תיעוד חזיתותתיאור המבנה

חזית מערבית
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תיעוד חזיתותתיאור המבנה

חזית צפונית

חזית פנימית  
מערבית

חזית פנימית  
מזרחית
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תיעוד חזיתותתיאור המבנה

2חזית צפונית

חזית פנימית  
מערבית

חזית פנימית  
מזרחית



פרטי בניין
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פרטי בניין



1פרט בניין 
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פרטי בניין



2פרט בניין 
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פרטי בניין



3פרט בניין 
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פרטי בניין



4פרט בניין 
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פרטי בניין



5פרט בניין 
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פרטי בניין



6פרט בניין 
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פרטי בניין



7פרט בניין 
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פרטי בניין



8פרט בניין 
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פרטי בניין



ביבליוגרפיה
ארכיוניםמקורות

אתרי אינטרנט
גבי עאבד•

עאבד סאטל•

אליעזר צפריר•

גיל סער -ל חלמיש "מנכ•

מיכל עזרתי -מנהלת אגף הנדסה ואחזקה בחלמיש •

תודות
www.palestineremembered.com

www.tel-aviv.gov

www.archives.mod.gov.il

www.oldjaffa.co.il

www.mmi.gov.il

www.nakbainhebrew.org

יפו–ארכיון עיריית תל אביב •

ספריית גיאוגרפיה אוניברסיטת תל אביב •

אוסף התצלומים הלאומי   •

יפו–גנזך ההנדסה עיריית תל אביב  •

האוסף הלאומי למפות ולתצלומי אוויר -המרכז למיפוי ישראל    •

גנזך המדינה •

הארכיון הציוני המרכזי •

.   2004תל אביב , תמוז, יפו כלת הים. ד, יהב •

ירושלים  , משרד הביטחון הוצאה לאור, ישראל-מבט ועוד מבט על ארץ. ז,ב, קדר•

1991  .

ירושלים  , הוצאת ספרים אריאל, 1917-1799, צמיחתה של עיר -יפו . ר, קרק •

2003.

. 2005, (ארכיטקטורות)בבל , עיר שחורה, עיר לבנה. ש, רוטברד •

.  קטלוג .אדריכלות מודרנית בעיר יפת ימים, באוהאוס ביפו. שמואל יבין •

.53' עמ. אביב-מרכז הבאוהאוס תל:הפקה
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ביבליוגרפיה


