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:חלקיםשנילהישכןועלהירקוניהאיבחצימוגדריםמרחביםבשניעוסקתזועבודה

אביבתלנמל-'אחלק

.הירקוןשפךמחסני-'בחלק

הופתענוזאתאףעל.אביבתלהעירשלוהמרתקיםהחשוביםמאתריהאחדספקללאהואאביבתלנמל

שטרן,אביצורכדוגמתשוניםחוקרים.המתועדלמרחבביחסהמידעמקורותמגווןמצומצםכמהלגלות

הפיזייםההיבטיםשלההיסטוריה.מסויםנרטיבאותקופה,היבטובחנוזהבמרחבעסקו,וגולדברג

,כהעדנחקרולאהאחרוניםהעשוריםשלהתכנוניותוהתמורותהנמלמרחבשלאדריכליים-והתכנוניים

זועבודהנדרשהכןעל.הזוהייחודיתהקרקעמשבצתלפיתוחמתמשכתבציפייהקשוריםהיותםלמרות

.אלהשורותכתיבתלמועדועדהקמתומיוםהנמלשלמדוקדקתמרחביתולבחינההיסטוריתלהעמקה

המוסדותשלוגנזכיםארכיוניםנבחנוזובמסגרת.ומשאביםזמןמגבלותותחתתכנוןלצרכינערךהמחקר

מרחבבתחוםהמצוייםהבנוייםהמתקניםשלוהניהולההקמה,התכנוןבפעילותשותפותשהיווהחברות

לאואחריםאלו,הבריטיהלאומיבארכיוןגבוההחשיבותבעליארכיוןחומרימצוייםספקללא.התיעוד

.זועבודהבמסגרתנסקרו

,הפוליטייםהיבטיועל,הנמלשלהרחבההיסטוריהסיפוראתלהציגמתיימרתאינההתיעודעבודת

עוסקתהעבודה.ישראלולמדינתלעירגבוהחשיבותבעליהיבטים-אחריםאוהתעסוקתיים,חברתיים

המשמעותאתלהגדירבמטרהאליהשהובילוובנסיבותהתכנוניתבהתוויה,המרחבשלהפיזיתבהתפתחות

.והנופיתהבנויההמורשתמרכיביאתולזהות,נושאשהואהמורשתערכיואתהמרחבשלהתרבותית

.הבאהבמהדורהתיקונןעליבואומלפנינושיצאוהשגגות
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ולבין(ממערב)התיכוןהיםלבין,(ממזרח)הירקוןנחלאפיקמפגשביןהנתונהחוליתקרקעהוא'הירקוניהאיחצי'

ף.(מדרום)אביבתלשל'הישןהצפון'המכונהמגוריםאזור-בנוימרחב היבשהלשון–הירקוניהאיחצי(Cape)כֵּ

.אביבתלהעירחופילאורךייחודיונופיגיאוגרפימרחבמהווה-היםשטחתוךאלוחודרהבולט

כיוםמהווה,דונם220-כשהיקפו,זהשטח.('מחלול'אדמת)ממשלתיתבבעלותהקרקעהייתה1932לשנתעד

'הירקוניהאיחצי'אתייעדה1925משנת'גדסתכנית'.יפו-אביבתלהעירשלואטרקטיביתגדולהקרקעעתודת

שהממשלעת,אביבתללעירהירקוניהאיבחציאדמותשלצירופןהחל1932בשנת.ונופשפנאי,ספורטלמטרות

.אצטדיוןהקמתלשםהירקוןשפךבאזורקרקעהעולמיתמכביואגודתאביבתללעירייתהחכירהבריטי

משמאלא"תצראו)ישראלבארץהעבריהיישובבתולדותמרכזייםחשיבותבעליומתקניםאתריםהוקמוזהבמרחב

:(למטה

;'אאזור-הירקוןשלהדרומיתהגדהלאורךהצפוניבחלק-1932,המכביהאצטדיון-

;'באזור-השטחבמרכז-1934',המזרחיריד'מתחם-

.'גאזור-היםחוףלאורךהמרחבשלהמערביתהרצועה-1936,אביבתלנמל-

.'דאזור-*אביבתלמנמלחלקהיהלאזהשטח,40-השנות,ערובהמחסני-

הוסבו30-השנותשלהשנייהבמחציתכבר.מהירההייתההאיחצימרחבשלדעיכתווכלכליותפוליטיותמסיבות

.הנמלסחורותשלואחסנהפריקהלאזוריהוסבושלוהפתוחיםוהשטחיםסניםחלמהתערוכותמתחםשלהביתנים

.המרחבשלוהנופייםהאדריכלייםבערכיםמהותיתלפגיעההובילואלותפקודים

מטרני)שימושיםפרוגרמתביניהן,האיחצילמרחבשונותעבודתהוכנו,שוניםתכנוןהליכיבמסגרת,האחרוןבעשור

.(2007,אדריכליםאורבראמנון)'המזרחיריד'למרחבמקיפהתיעודועבודת,(2013,ופביאן

הערובהמחסניובשטחאביבתלנמלבשטחוהנופיתהבנויההמורשתשלוסקרתיעודמלאכתאתמציגהזועבודה

.(משמאלבאיורמוצגהתיעודמרחבתיחום)הירקוןשפךבאזור

תכניתלקידוםכבסיסהתיעודבמרחבלשימורהראוייםוהנופיתהבנויהמורשתמרכיביזיהויהיאהעבודהמטרת

.המכביהאצטדיוןשטחשלתיעודכוללתאינההעבודה.הירקוניהאיחצילמרחבשימורמוטתמפורטת

.יפו-אביבתלעירייתשלהתכנוןאגףידיעלהוזמנההעבודה

.הערובהמחסניבשטחגובל,יפו-אביבתלבתחומיהירקוןנחלמעלשנבנההראשוןהגשר-1938,רידינגגשר*
.זהלמרכיבגםהתייחסהמחקר

כללירקע-הירקוניהאיחצי

3

לאזוריםחלוקההירקוניהאיחצי
.א"עת,GISמקור.עדכניתעירמפתגביעל

לשעברהמכבייהאצטדיוןשטח(א)
המזרחיריד(ב)
אביבתלנמל(ג)
הירקוןשפךמחסני(ד)

א

ב

ג

ד

מרחב התיעוד
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אביבתלנמל

ואחדישראלבארץההתיישבותושלהציוניתהתנועהשלמכונןאירועהייתהאביבבתלהנמלהקמת

ערךבעל,תנועהרבנוסעיםונמלסחורותנמלאביבבתלהוקםבלבדשנתייםבמהלך.החשוביםמהישגיה

.העירבכלכלתמרכזיתפקידובעלגדוללאומי

בהכנתולוותה20-הבשנותכברהעירקברניטיידיעלהועלתהאביבתלשלחופהעלנמללהקמתהשאיפה

שנותשלהשנייהבמחצית.למענהזכתהשלא,הבריטיהמושבותשראצלנמרצתובהשתדלותשונותתכניות

אותהבאפריל19-וב,רבותפעמיםיפונמלהושבת,הערביהמרדראשיתשלהמהומותהתפרצותעם30-ה

לשתףוהשתדלויות,ערביםספניםשלמוחלטתהכמעטברשותםהיהיפונמל.שנהחצילמשךהושבתהשנה

ועל,החוףמישוריישובישלההדריםתוצרתשלהתקיןהייצואעלאיימההנמלהשבתת.הועילולאיהודים

-לאומימניע:אביבבתלנמללהקמתהביאועיקרייםמניעיםשני.היהודיהיישובשלהכלכליתיציבותו

שנבערגשי-לאומימניעו;ערביםידיעלשנשלטיפובנמלהתלותמןלהשתחררמהרצוןשנבעבטחוני

ידיעלהשווההנמלהקמתמעשה.בינלאומיתוהשפעהחזוןבעלייהודייםכלכלייםמפעליםלהקיםמהרצון

.(103:גולדברג)מאין-ישונוצרבחיפזוןשנעשהמעשה-מצרייםליציאתויצמןחיים

המזח.יפובנמלשהונהגהלשביתהכמענה1936ביוליסחורהלפריקתכמזחפעילותואתהחלאביבתלנמל

השניםביןשלביםבשנינבנההנמל.1939בשנתופורקהסירותמעגנתלהקמתעדקצרהלתקופהשימש

בהתלהבותכולוהיישובאתסחףוהוא,חזוןשלהתגשמותורביםבעבורהיההקמתוסיפור,1938-1936

.דיזינגוףמאיראביבתלהעירראשזאתשניסחכפי"היישובימיבדברימפנה"רוחורוממותגדולה

מבחינהמכריעערךבעלנכסהנמלשימש,הראשונההעולםמלחמתלפרוץעד,הראשונותפעילותובשנות

ומפעליוהיישובצרכילסיפוקנוסףאמצעישימשהנמל.כלכליושפלמשברבשעתומושיע,ומדיניתלאומית

בפברואר.ועודספנים,מלחים,סווריםכמובושהתפתחוחדשיםלמקצועותהזדמנותהיווהעצמווהנמל

ובלתישוליתהייתהזהמסוףשלפעילותו.בנמלנוסעיםמסוףנחנך,המעגנהפתיחתלאחרכשנה,1938

.ישראלבארץעבריעלייהכנמלרבסימבוליערךבעלתאולם,בהשחלפוהתנועההיקפימבחינתחשובה

.(105:שם)"אביבתלנמל-משלומפתחהעבריהיישובקיבלעתה":אוסישקיןשלכדבריו

אביבתלנמלנסגרמעשיובאופן,הפתוחביםאניותעגינתעלאיסורחלהשנייההעולםמלחמתבתקופת

.המנדטממשלתבשירותצבאיים-סמילתפקודיםשימשוהנמל,מסחרייםשיטכליבפני(יפונמלוגם)

הבריטיהצבאלרשותהועמדהנמלציוד.בולעגוןהורשודייגיםוסירותמפרשסירותרקזובתקופה

.הימיתבמערכההבריטיםאתששירתונוספיםוכליםסירות,אסדותשללבנייהשימשווהמספנות

היסטוריתקציר
עבורותחמושתלחימהאמצעי,נשקלהברחתחשובמקורהנמלשימשהעצמאותמלחמתבתקופת

ירדהמדינהקוםלאחר.אחרותוסחורותמזוןשל'תמימים'מטעניםבתוךהוסוואשר,היהודייםהארגונים

בוסגירהעלבצוהתחבורהשרהורה,אשדודנמלשלהפעלתועם,1965בשנת.היוםמסדראביבתלנמל

בכך.כדאיתהייתהלארדודיםכנמליםוהפעלתםהיותמסחריתלתנועהאביבותליפונמלישלזמנית

.ויפואביבתלנמלישלהמסחריתפעילותםנפסקה

מסחריתולפעילותלאחסנהשימשוהנמלמבני,מרובותהזנחהשנותהנמלידע2000-השנותלתחילתעד

אביבתלנמללשטחפיתוחתכניתיפו-אביבתלובניהלתכנוןהמקומיתהוועדהאישרה2004בשנת.ירודה

הפועלאליצאהפרויקט.בתחומווהתשתיותהפתוחיםהשטחיםהתחדשות,הנמלמבנישיקוםשמטרתה

ואשר,יביןגלילהאדריכליתעםבשיתוףאדריכליםכסיף-מייזליץשלתכניתבסיסעל2006-2004השניםבין

שיקומומאז.באירופהנוףבאדריכלותמצטייןכפרויקט2010לשנתהיוקרתי"רוסהברבה"בפרסזכתה

.בשנהמבקריםמיליון2-כאליוהמושך,ולתיירותלמסחרכאזורפעילעירונילמוקדהנמלהפך

הירקוןשפךמחסני

,המחסנים.אביבתללנמלמצפוןערובהמחסניארבעה,אביבתלעירייתביוזמתהוקמו40-השנותבסוף

.יבואמוצרישלהאחסנהמצוקתעללהקלבמטרהממשלתיתקרקעעלנבנו,ר"מ6500-כשלכוללבשטח

.העולמיתמכבילאגודתבחכירהשהייתה,המכביהאצטדיוןבתחוםקרקעעלהוקםמהמחסניםאחד

התכנון.1947בשנתאביבתלעירייתשפרסמהפומבימכרזלתנאיבהתאםוהופעלוהוקמוהמחסנים

התכנון.סכמתיותעיצובהנחיותלרבות,(שיפמן)סירהבןיעקבהעירמהנדסידיעלהתווההמתארי

.מטעמםמתכנניםבאמצעותהמקימותהחברותידיעלבוצעהבנייניםשלבפועלוהקמתםהמפורט

אלהוצאהלשם,,70-השנותבתחילת.(א"חפת)אביבתללפיתוחהחברהידיעלהאזורנוהל70-השנותעד

-"אתרים"לידיהניהולעבר,ונופשפנאימגוריםלצרכיהירקוניהאיחצישלרחבהפיתוחתכניתשלהפועל

.אחסנהלצרכיהושכרווהמבנים,נגנזההתכנית.ממשלתיתעירוניתחברה

במרחבראהחולדאי.המתחםאלביחסשינויחל,העירייהלראשותחולדאירוןשלכניסתועם,1999בשנת

משרדהופקדהשפךאולמותלהתחדשותהתכנוןעל.ונופשבידור,בילוי,מסחרשללשימושיםפוטנציאל

.אביבתלנמלמרחבלפיתוחבתחרותזכייתםלפנישניםשש,כסיף-מייזליץהאדריכלים

אותםוהסבהסביבםהפתוחיםהשטחיםואתהמבניםאת"אתרים"חברתשיקמה2000שנתבתחילת

היוהלילהוחייהבילויבתחוםהפעילותעוגני."הירקוןשפךמחסני"לשםשזכה,ותרבותבילוילמתחם

הציבוריהמרחבשודרג2001שנתמאז.טראסקהאירועיםואולםTLV-המועדון',הירקוןעלתיאטרון'

.2013ובשנת,2008בשנת:פעמיים
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5

הנמלשטחדרום.עתיקותכשטחככולורובומסומןהירקוןשפךומחסניאביבתלנמלאתהכוללהמרחב

החוףקולאורך,בנוסף.(פוליגונים)מוכרזיםעתיקותשטחיבמספרנכלליםהירקוניהאיחציצפוןוכן

נמלאזורשלהיםלקירממערבהממוקם6'מסאתרביניהםמוכרזיםעתיקותאתרימספרמסומנים

.הנוסעים

http://www.antiquities.org.il/survey/new: מקור http://www.govmap.gov.il:מקור

נבי  -עבד אל, תל אביב

(26764/0( )מזרח)

עתיקותואתרימוכרזיםעתיקותשטחי



שיר הנמל

ים  ְרַחקִּ ינֹותַלמֶּ יגֹות ַהְספִּ .ַמְפלִּ

ף לֶּ םאֶּ ,ּפֹוְרקֹות ּובֹונֹותָיַדיִּ

ת ַהחֹוף ְוַהַגל ים אֶּ ָאנּו ּכֹוְבשִּ

ה ָנָמל ה ָנָמל ּפֹּ ים ּפֹּ .ָאנּו ּבֹונִּ

טֹון ּומּוָרם ַהָמנֹוף ֻמָצק ַהּבֶּ

ל ַהחֹוף יעֹות אֶּ ְטָען ַמגִּ ירֹות ַהמִּ סִּ

ת ֵמַעל ְלַמָטה ּוְתֵכלֶּ ת מִּ ,ְתֵכלֶּ

ְבנֶּה ַהָנָמל  .ַהָנָמלָּכָכה נִּ

1936;לאה גולדברג: מילים

:תיעוד ועריכה, מחקר

עדי סלע וינר' אדר ר קרן מטרני"ד' אדר

91096ירושלים 9682. ד.ת תל אביב7ליפסקי רחוב

050-5666952 052-6916343

adisewi@gmail.com kuff1@017.net.il
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:עמוד

כלליענייניםתוכן

נמל תל אביב-' חלק א

8הקדמהמבוא

9מילון מושגים

10נתונים כללים

11מספור המבנים בעבודה

תיעוד היסטורי1פרק 

13רקע היסטורי ונסיבות הקמת הנמל1.1

21תכנון מעגנת הסירות1.2

29הקמת המעגנה1.3

42נמל הנוסעים1.4

196547פעילות הנמל עד 1.5

1965-198657פעילות הנמל בין השנים 1.6

1987-199558פעילות הנמל בין השנים 1.7

1996-200361פעילות הנמל בין השנים 1.8

66והילך2003פעילות הנמל משנת 1.9

69וניתוח השוואתיאפיון נמל תל אביב 1.10

72ארגונים ודמויות מפתח בפעילות הנמל1.11

77סמלי הנמל1.12

79סקירת תכניות וייעודי קרקע1.13

85הצעת לתכנון לנמל עמוק מים-1נספח 

88פעילות משנית באזור שפך הירקון-2נספח 

89פיסי-תיעוד היסטורי2פרק 

94כרטוגרפיתסקירה 2.1

105סקירת תצלומי אויר2.2

140סקירת תכניות2.3

153תיעוד מצב קיים3פרק 

154הקדמה

156ציר הים תיעוד צילומי מרחבי3.1

168רחוב הנמל

175פרטי פיתוחתיעוד צילומי מפורט ומיפוי3.2

184רחובתאורת

188שפת רחוב

195שילוט

199צמחייה

201מתקנים טכניים

205כרטסת אתרים ומבנים4פרק 

208כרטסת אתרים

252כרטסת מבנים

229ניתוח מרחב הנמל5פרק 

330פי חלוקה לאזורים-מרחב הנמל והתפתחות הבינוי בו על5.1

345מאפיינים ומרכיבים-השטח הפתוח בנמל5.2

358סיכום והערכה6פרק 

359הערכה והצהרת משמעות6.1

360המלצות6.2

367שאלות פתוחות והשלמות תיעוד6.3

7 תוכן עניינים כללי
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הקדמה

שלהחשוביםממפעליהואחדלאומיתחשיבותבעלמרחבהוא-הראשוןהעבריהנמל-אביבתלנמל

ונוצרבחיפזוןשנעשהמעשה-מצרייםליציאתהנמלהקמתמעשהאתהשווהויצמןחיים.הציוניתהתנועה

אביבתלובעירבכללישראלבארץהיהודיהיישובבקורותדרךציוןמהווההנמל.(103:גולדברג)מאין-יש

ואשר,העםשלההיסטוריהבספריהעמוקרישומםאתהותירואשראירועיםהתקיימוזהבמרחב.בפרט

.ותרבותיתכלכליתלעשייהכמרכזאביבתלשלמעמדהאתביססו

בעברהציבוריתבתודעה,והארציתהעירוניתבהיסטוריה,הלאומיתבגאווהמרכזימקוםאביבתללנמל

ממדיולנוכחמתגמדאינוהארץשלולבנייתהלקדמהכסמל,הנמלסביבשהתגבשהאיתןהמיתוס.ובהווה

שלעשוריםמספרלאחר,כיום.המצומצםהפעילותוהיקף,הקצרהפעילותומשך,המצומצמיםהפיסיים

.מגווןקהלעבורונופשפנאילפעילותבמטרופוליןמרכזימקוםלשמשהנמלחזרהזנחה

תלנמלבמרחבלשימורהראוייםוהנופיתהבנויהמורשתמרכיביזיהויהיאהעבודהשלזהחלקמטרת

.הירקוניהאיחצילמרחבשימורמוטתמפורטתתכניתלקידוםכבסיסאביב

:פרקיםשישה,אביבתלבנמלהעוסק,העבודהשלזהלחלק

תפקודואתמתאר,הנמלשלהקמתוסיפוראתמציגהפרק.היסטוריתיעודהינוהעבודהשלהראשוןהפרק

רקעופורסהמרחבשלהתכנוניתההיסטוריהאת,בוהקשוריםמפתחודמויותגופיםמציג,פעילותווהיקפי

.רלוונטיסטטוטורי

שלוניתוחסקירהבאמצעותהמרחבשלהפיסיתההתפתחותאתמציגפיסי-היסטוריתיעוד-השניהפרק

.ותכניותאווירתצלומי,היסטוריותמפות

,עדכנייםתצלומיםבאמצעותכיוםהנמלמרחבשלומיפויפריסהמציגקייםמצבתיעוד-השלישיהפרק

.לושקדמוהפרקיםמשנישעלוהמסקנותרקעעלהשוניםהממצאיםאתומנתח

מכלולאתמאגדתוהיאהיותהעבודהשלהליבההיאהכרטסת.ומבניםאתריםכרטסת-הרביעיהפרק

כלילשמשנועדההכרטסת.הנמלבשטחהיוםהקיימיםומהמבניםמהאתריםאחדלכלביחסשנאסףהמידע

.זהמרחבשלובשימורבמחקרבעתידשיעסקואלולכלעבודה

יצירתתוך,הקודמיםבפרקיםשעלוהממצאיםובניתוחבריכוזעוסקהנמלמרחבניתוח-החמישיהפרק

הפרקעוסקכןכמו.מהםאחדלכלהייחודייםהמאפייניםוהצגתהנמלבמרחבשוניםאזוריםביןהבחנה

.בנמלהפתוחהשטחמאפיינישלבניתוח

Cultural)הנמלשלהתרבותיתהמשמעותאתמציגהשישיהפרק Significance)ומבניםאתריםסיווג

.הנמלבמרחבלשימורהמלצותוכןהתרבותיתלחשיבותםבהתאםהנמלבמרחב

:(ב"אסדרלפי)אלנתונההעמוקהוהערכתנותודתנו.רביםשותפיםהיוהנמלאודותמידעלאיתורבמסע

;נבו-גולדברשטהדס;גולדברגיוסי;ברקןרותי;אליקיםצדיק;איילטל;אורןטלי;אגומוראל;אביטןאדי

;כסיףמייזליץגנית;רוזנרא'מוגלימור;ירקונימירה;זיושרון;וידריךשולה;הופמןירמי;דריגנדבלהה

ארכיוןצוות;עזרתימיכל;פרקששי;ליברמןמקסים;נדלאהוד;מסטרגלנילי;איילמילבאואראורית

.שריגגדעון;רזיורם;רביניאןרחל;גרשוןפרשלרבקהובמיוחדא"עת

אנו.בפזתסולאלאזהלמחקרתרומתםאשראליקיםולצדיקכסיףמייזליץלגניתאורןלטלימיוחדתתודה

ההזדמנותעלמבניםלשימורולמחלקהמרכזלצוותמיוחדובאופן,אביבתלעירייתשלתכנוןלאגףמודות

.זובעבודהלעסוק

2017פברואר,וינרסלעעדי'אדרמטרניקרןר"ד'אדר
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מילון מושגים

ביבשההאחוריוחלקוביםהקדמישחלקוהיםחוףעלמקום

שלביבשההובלהלביןביםהובלהביןמפגשלשמשנועדוהוא

ונוסעיםמטענים

Lighter Port נמל סירות

כבדיםמשאותלהרמתהמשמשמנוףדמוימתקן Davit ַמְדֶלה

המיםאליםמחוףהנמשךארוךרציף Jetty מזח

החייבתסחורהמאוחסנתבו,המכסידיעלהמפוקחמחסן

יבואמיסיבתשלום

Bonded Warehouse מחסן ערובה 

שנדחפוקרוניותנעועליהן,מ"מ600ברוחבצרהברזלמסילת

בהמותי"עאוידנית

Decauville track דקובילמסילות 

(גוררת)ממונעשיטכליידיעלנגרר,מנועללאקטןשיטכלי Lighter ּפֹוֶרֶקת

ספינותכגון,קטניםשיטלכלימלאכותיאוטבעיעגינהמקום

ויאכטותסירות,קטנות

Basin ַמֲעָגָנה

נחליתבסביבהקרקעלייצובבאבןמלאותברזלרשתות

תמךקירותוהקמת

Gebion wire mesh גביונים

היבשהאזוריהגנתלצורךליבשההיםביןבמפגשהנבנהקיר

.והגליםהיםפגיעתמפני

אתלהפחיתומטרתויםבלבהנבנהגליםמשוברבשונה

.לחוףהסמוכיםבמיםהגליםעוצמת

Sea wall קיר ים

לכליאחדתחבורהבכליהנמצאמטעןהעברת.וטעינהפריקה

.אחרתחבורה

Transshipment שטעּון

:  מקורות

מילון רב מילים

האקדמיה ללשון עברית. מאגר המונחים. 2013, ( ג"תשע)כלי שיט קטנים ומעגנות -מילון ימאות

 .http://hebrew-terms.huji.ac.il

http://www.seadict.com/he/he

http://www.ashdodport.co.il/port-library/port-index/pages/default.aspx

http://www.israports.org.il/TargetServices/TermList/Pages/Terms.aspx

ראשי תיבות וקיצורים

'יםאוצר מפעלי 'חברת י  "אמ

לענייני נמל ותחבורה  הוועד הוועד

חיפה  מ "הארצישראלית לספנות ואספקה בעהחברה החברה הארצישראלית  

ארץ ישראליותלירות י  "לא

ממשלת המנדטממשלה

יפו-עיריית תל אביבא"עת

מהנדס העירע"מה

לשכת העיתונות הממשלתיתמ"לע

9 מילון מושגים
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מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן מספר גוש

150-151 ,154 ,157 ,170 70-72 ,146-149 6962

1 ,9-10 ,36 ,75-76 5-8 ,84 6964

1 ,8 6965

1-6 7458

כללייםנתונים-אביבתלנמל

:וחלקותגושים

:חלותתכניות

1.14סעיף1פרקראה

:שטחים

(הערכה)דונם90-כ:אביבתלנמלשטח

(מדידהי"עפ)אוויריבקו'מ750-כ:אורך

.משמאלשרטוטראה:משתנההנמלרוחב

:עתיקותואתרימוכרזיםעתיקותשטחי

.הבאבעמודמידע

:שימוררשימות,שימורתכניות

.35א"תמשללשימורעירונייםמכלוליםברשימתמופיעאינוהירקוניהאיחצי

מתארתכניתשלעירוניעיצובבתשריטחופילפיתוחומוקדלשימורבנויכמרקםמסומןהירקוניהאיחצי

.(2013הופקדה)5000/תאיפו-אביבתללעירכוללנית

.עירוניתשימורברשימתנכלליםואינםבתכניתלשימורמסומניםאינםהנמלבשטחהמבנים

גושים וחלקות
http://www.govmap.gov.il/

'מ85'מ50

23
0

'מ

'מ90

75
0

'מ

10 נתונים כללים
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בעבודההמבניםמספור

הבינויהתרחבבהןהזמןבנקודותשכן,שונותבדרכיםאביבתלנמלבמרחבהמבניםמוספרוהשניםלאורך

המבניםכימצבנוצרכך.וטבלאותתכניותמפותגביעלהופיעאשרחדשלמספורהמבניםזכובנמל

.שניםכמהבכלשונהזיהוימספרקיבלוביותרהוותיקים

,יפו-אביבתלעירייתשלהרשמיהמספור-אורכהלכלהמבניםבמספוראחידשימושעושהזועבודה

עלבולטבאופןכיוםמופיעזהמספור.לכתובתתחליףומשמשהעירוניתGISהבמערכתכיוםהמופיע

.בנמלהמבניםמרביתחזיתות

:בנמלהמבניםבמספורשינויחלבהםהזמןנקודות

1938שנתלפניהנמלשלכלליתבתכניתהופיעהמספור.בנייתםסדרלפימוספרוהמבנים:1937-1936

.(144'עמראו)

בתכניתהופיעהמספור.עולהבסדרלצפוןמדרוםמוספרוהמבנים:(הערכה)60-השנות-1938

.(148עמודראו)'אביבתלנמלמעגן'ובתכנית(1946-1936אביבתלנמלספר)1938לשנתהמתוארכת

,השניםלאורךשנוסףהבינויכלאתוכוללים,עולהבסדרלצפוןמדרוםממסופריםהמבנים:כיוםמספור

.העירוניתGISהמערכתלפי–מטהבאיורכמופיע

11
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20-הבשנותאביבתלשללחופהיהודינמללהקמתהחזון

,אביבתלבגבולותמזחלהקמתהבריטיהממשלמולודבריםבדיןאביבתלעירייתפתחה1922בשנת

הנחוציםשוניםוחומרים,אביבתלשללהקמתההנחוציםבניןחומרישלוהוצאתםהכנסתםאתשיאפשר

בעלייהודייםמפעליםאביבבתללהקיםהיהדיזינגוףמאיר,העירראששלחזונו.בעירהחרושתלבתי

הבריטיהממשלכלפיהןישראלבארץהיהודיהיישובשלמעמדואתלחזקבכדיוכלכליתפוליטיתהשפעה

במרץקידםהואאותו,זהחזוןשיקפואביבבתלתערוכהגניושלנמלשלהקמתם.הגולהיהודיכלפיוהן

.חייובימיהמפעליםשניאתלחנוךזכהואף,כהונתנושנותבמשך

הנמלהקמתונסיבותהיסטורירקע1.1

הנדסהחברתנציגגרינבלטנחוםהמהנדס–העירייהמטעםזיכיוןבעלחשבוןעליוקםהמזחהמזכרפיעל

בבנייתשהתמחה,גרינבלטמולההסכם.בלבדבנייןחומרישללפריקהישמשכיהתחייבותתוך-צרפתית

ושכנע,בטריפולישהקיםלמזחסיורהעירלפרנסיארגןשהאחרוןלאחרנחתם,הלבנטחופילאורךמזחים

.האופטימליתהפעולהדרךהינהאביבתלבחופימזחהפעלתכיאותם

נוסףמזחהקמת,יפובנמלהמצבבחינתשמטרתהועדהלהקיםהעליוןהנציבאתהובילדיזינגוףשלהמזכר

שהתקבלהולאחר,1927לשנתעדהנושאאתבחנההוועדה.זהבהקשרהברזלמסילותרשתובחינת

,חיפהנמלשלהרשמיתפתיחתולאחר,1933בשנת.נזנחהנושאבחיפהמים-עמוקנמללפתחההחלטה

בתלמזחלהקמתנוספתבמערכהדיזינגוףפתחיפונמללשיפורעבודותביצועהחלהבריטישהממשלולאחר

.פרימאמציונשאולאזובתקופהגם.אביב

בשנתשעוצבהעירבסמלמשתקפתאביבבתלעצמאילנמלהשאיפה

כל.(איורראה)היםבמבואומגדלורשער–גוטמןנחוםי"ע1925

בגדרזהסמלהיהיפושלבנמלהתלויהאביבתלשהייתהזמן

הפוליטיבפןרקלאביטוילידיבאהלנמלהשאיפה.לעתידמשאלה

הזמרשללבושראה–היומיומיתהיישובבתרבותגםאלא,המקומי

הקמתלפניכשנתיים,1934משנתבתצלוםגולנדישראלהמפורסם

.הנמל

לפיובלונדוןהמושבותממשרדמכתבדיזינגוףקיבל18.8.1924ביום

מולתתואםהקמתושדברבתנאימזחלהקמתהתנגדותלממשלאין

.המקומיהממשלשלהשונותהמחלקות

בנושא -סיימסהקולונל -העליון מ הנציב "בעקבות כך הגיש דיזינגוף מזכר למזכיר הראשי של הממשלה ומ

:מונה דיזינגוף את היתרונות הגלומים בהקמת מזח זהבמזכר . הקמת המזח

ייבוא סחורה לבניין מספקת נתח גדול מהכנסות המכס של הממשל1.

מבני המכס והאחסנה בנמל יפו צרים מלהכיל את הפעילות והסחורות2.

ייבוא סחורה בהיקפים מתאימים ימנע משבר תעסוקה בקרב הציבור היהודי שפרנסתו מגיעה מבניין3.

המזח יוקם במימון פרטי וללא דרישה להתחייבויות מהממשל4.

הפקידים  , ביפו הסבלים הערבים אינם עובדים בשישי: שיפור השירות והגדלת ימי העבודה בשבוע5.

.והנוצרים אינם עובדים בראשון, היהודים אינם עובדים בשבת

.45' עמ3ידיעות : מקור. דיזינגוף ושלוש בגשר טריפולי

בתצלום משנת גולנדהזמר יוסף 
לבוש בגדי מלח עליהם  1934

, סמל נמל תל אביבמוטבע 
.  כשנתיים לפני הקמת הנמל

,  גלריה20.2.2015, הארץ: מקור
.9' עמ
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יפובנמלהגדולהוהשביתה1936מאורעות

המטרות.וביפוכרםבטול1936אפרילבחודשהחלו"הגדולהערביהמרד"שלהראשוניםהמאורעות

באמצעותיהודיתמדינהישראלבארץלהקיםויהודיותבריטיותתכניותביטולהיוהמרדשלהמרכזיות

ארץשלשטחהעלערביתמדינהשלוהקמתהקרקעותרכישתמניעת,העלייהעצירת,היהודיבמשקפגיעה

כוונהמתוךבמשקמאורגנתכלליתשביתההעליוןהערביהוועדהכריז1936אפרילחודשבסוף.ישראל

.הפוליטיותלתביעותיהםלהיענותהבריטיתהממשלהאתולהכריחבארץהתקיןהחייםמהלךאתלהשבית

ניסיוןונעשהיפונמלהושבתזובמסגרת.11.10.1936בתאריךוהופסקהיום175נמשכההכלליתהשביתה

הרסלידיוהביאהלערביםגםעצומיםהפסדיםגרמההשביתה.חיפהנמלאתגםלהשביתהצליחשלא

.ופועליםפלחים,מלאכהבעלי,חנוונים,סוחריםאלפישלמעמדם

הבעיה.אביבתלהעירשלהיםאלהמוצאשאלתאתעוררובנמלהערביםהספניםושביתתביפוהמאורעות

.היהודיהמגזרשלחקלאיותייצואסחורותשלטעינהלרבותתקיןמסחרתנאיבקיוםהייתההעיקרית

ולסיפוקהחוףמישורשלהחקלאילעורףביחסהמשמעותיחסרונואתהיווהחיפהנמלשלהצפונימיקומו

נגישותעםרבותשעותנמשכה,ההדריםגידולמוקד,השרוןלאזורמחיפההנסיעה:אביבתלהעירצרכי

לפגיעהוחששזמןאובדן,משמעותיותהובלהעלויותהחקלאיםעלהעמיסההנסיעה.הרכבתלפסימוגבלת

שכןמרכזישיקולהיוותהלאהנוסעיםתנועתכילצייןחשוב.ההובלהמנזקיצאהוכתהסחורהבאיכות

.חיפהלנמלהופנווהתייריםהעולים

היהודיהיישובפרנסי.הבינלאומיהסחרבעייתפתרוןלמציאתמידיבאופןנרתמוהיהודיהיישובמוסדות

בחוףחיונייםמטעניםלפרוקרישיוןהעליוןמהנציבלהשיגהיהודיתהסוכנותעלוהטילואביבבתלהתכנסו

.שוניםפעולהועדיבהקמת,אביבתלעירייתבסיוע,אביבתלשלהמסחרלשכתהחלהבמקביל.אביבתל

רחבייצוגכללהוועדהרכב.(הוועד–להלן)ותחבורהנמללענייניהוועד26.4.1936בתאריךנוסדזובמסגרת

.חיפהלנמלהשיטכליתנועתמהפנייתרבותהושפעהשפעילותםציבורייםגופיםשל

במסגרת הפתרונות הזמניים פעל להסדרת תנאים מול  . עסק בקידום פתרונות זמניים וקבועים כאחדהוועד 

ממשלת המנדט בכל הקשור להפחתת עלויות מיסוי והובלה של סחורה שיועדה לנמל יפו ונפרקה בנמל  

פעילותו למען פתרון הקבע התרכזה באיסוף משאבים כלכליים ואופרטיביים להפעלתו באמצעות  . חיפה

. הקמת חברת אוצר מפעלי הים

.פרק זהראה הרחבה אודות גופים אלו בהמשך 

לפריקת אניות משא בחוף תל אביב מזח 

בחוףמשאאניותפריקתלהתירהסכמתהעלהיהודיתלסוכנותהמנדטממשלתהודיעה15.5.1936בתאריך

אתולהחזירהערביתהשביתהאתלשבורהממשלהשלההצלחהחוסררקעעלהתקבלהההסכמה.אביבתל

:מסוגמצומצמתסחורהשלפריקהוהותרההרישיוןהורחב12.8.1936בתאריך.עבודהלמסלוליפונמל

להדריםאריזות,(חלולותלבנים,מלט,ברזל,צינורות)בניהצרכי,בלבדבשקיםהארוזיםמזוןצרכי

:ווקופהעליוןהנציבשקבעהתניותמספרתחתהתקבלההממשלההסכמת.'וכד,ומיצים

בנמללא תהיה תמיכה כספית עירונית או ממשלתית (1)

כספי  ולא יגרם לה הספד , הוצאות הממשלה יוחזרו לה(2)

.בניה יובאו לאישור הממשלהתכניות (3)

יריד'התערוכהמגרשי"גלינהקפה"למבנהמערבית(Jetty)מזחבהקמתהוחלהרישיוןמתןלאחרמיד

,7אמי)סחורותלאחסוןזמיןמקוםמהוויםהקיימתהדרכיםומערכתהירידשמבניחשיבהמתוך',המזרח

אתהמעבירותקטנותסירותידיעלסחורותלפריקתנועד'פריקהגשר'גםהמכונההמזח.(26'עמ

.היםבלבהעוגנותהמשאמאניותהסחורה

.  מ"ללא קנ. 1936, המזח לפני הקמת מעגנת הסירות
.ארכיון היסטורי עיריית תל אביב יפו: מקור(. גיליונותשני )1:1,250קנה מידה במקור 

(Jetty)מזח סחורות 

קפה גלינה

'תוצרת הארץ'ארמון 

אצטדיון המכביה

צריף המכס
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מעץזמנימזח

.'העץגשר'בשםגםהידוע,מעץזמנימזחהתערוכותבמתחם'גלינהקפה'למבנהמערביתהוקם1936במאי

לרתיקתומשמש,המיםאלמעגנהאונמלמשפתהשלוח,עמודיםעלגשרדמויימימבנההינו(Jetty)מזח

.היבשהלקוניצבהמזח.ולהטענתםלפריקתם,שיטכלי

הוא.חולבשקיהשתמשוהזמניולביסוסו,לפיגוםהדומהמערכת,ברזלרגליבסיסעלהוקםהזמניהמזח

.מהחוףבמרחקשיעגנומאניותסחורותלפריקתגישההאפשריתבמהירותלפתחבמטרהבחופזההוקם

זמןתוךהיםידיעלנשטףהזמנישהמזחלכךהובילובמלאכההעוסקיםשלהניסיוןוחוסרהקמתומהירות

.בהמשךראו–מברזלקבועמזחשלוהקמתובתכנונוהחלומכןלאחרמיד.קצר

להסכמהרוקחישראלהגיעהמזרחפעילותאתהמשמשותהסירותלחנייתמקוםוסידורהמזחהקמתלשם

י"לא300שלפינוילתשלוםבתמורההמקוםאתשיפנוהירקוןשפתעלשחנוהערביםהדייגיםארבעתעם

.(51'עמ,7י"אמ)

.אוסף יורם רז: מקור. 1936, מבט על המזח הזמני: 1
.רזאוסף יורם :מקור. 1936, מזח העץ בהקמתו: 2
ארכיון עיריית תל  : מקור. 1936, מזח העץ בהקמתו: 3

.P-1426תצלום , אביב
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מעץזמנימזח

בחוףמלטלראשונהשפרקה,"טבורטי'צ"היוגוסלביתהאנייההחוףמולעגנהמוכןהיהשהמזחלפניעוד

.נרחבתקשורתילסיקורוזכתהסמליתהייתההעגינה.(19.5.1936)אביבתל

ממשהפועלים":(52'עמ,7י"אמ)כגיהנוםי"אמשלהזמניתההנהלהבישיבתרוקחידיעלתוארההעבודה

.בעבודהלהמשיךהוחלטהכלאףעל...לתפקידכללמתאימיםשאינםילדיםהרוב...עצמםאתהקריבו

פנייהונערכה,למזחוציודסירותלרכישתתנאיםלבחוןולטריפוליסעידלפורטשליחיםנשלחובמקביל

.מומחיםאנשיםשלסיועלשלוחחיפהלנמל

הראשוןהמלטשק.בשקיםמלטטונות1000)!(שבועייםבמשךמהאנייהפרקומסלוניקימעוליסבלים

אתהראשונההעגינהסימלה,דיזינגוףמאיר,העירראשמבחינת.אביבתלבמוזיאוןלמזכרתהונח

.אחריוכשנתייםאביבבתלומזח,1934בשנתהתערוכהבגנינחנךהמזרחיריד:הכפולחזונוהתממשות

היהודיליישובביחסהטווחארוךחזונואתשיקפו,"טבורטי'צ"לכבודבנמלשנערךחגיגיבטקסשנשאנאום

:בפרטאביבתלולעיר,בכלל

פה . ספינותתבואנה . עושים מזח, אנו מתחילים לאט. לא נזוז מחוף תל אביב"

.  תנועה וחייםתהיה , בנמל, כאן ...נמל גדול שממנו תצאנה ספינות לעולם יהיה 

".תישלח תוצרת הארץ, יבואו עולים תבואנה סחורות

16

3

1

2

קוד,צביבןידארכיוןמקור.1936,הנמלשלהראשוניםבימיובסבלותפריקה:1+2
YBZ.0048.050:תצלומים YBZ.0006.556.

.D26-096תצלום , מקור אוסף התצלומים הלאומי. 1936, מזח העץ בהקמתו: 3

אניותבאמצעותמהנמלעבריותסחורותייצואשללתחילתוהאותאתנתנההעגינה

מיצי,אלומיניוםכליכללוהייצואסחורות."לבןתכלת"דגלהנושאות'ארצישראליות'

.יהודייםחרושתבבתישיוצרו,עורותוצרתארנקיםתמרוקים,וטריקוגרביים,פירות
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המזחלצדוסככותמבנים

לתיקוןסככה,הספנותלחברתצריף,מכסצריף:הבאיםלשימושיםוסככותצריפיםהוקמוהמזחלצד

.וטעינהלפריקהכחצרשימשהתערוכהמגרשישטח.סחורותלאחסוןוסככותעץמשטחי,סירות

. P-03830תצלום , .ארכיון עיריית תל אביב: מקור. 1936, המכס הראשוןצריף 
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.076תצלום , י"ארכיון אמ: מקור. 1936, מבט כללי על החוף

.D627-066תצלום , אוסף התצלומים הלאומי: מקור. 1936, מראה המזח לכיוון דרום: למעלה
.D26-097תצלום , אוסף התצלומים הלאומי: מקור. 1936, מראה כללי של המזח: משמאל

'גלינה'קפה 

המזח הקבוע

סככות לאחסון סחורות

אזור לתיקון ועגינת סירות
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מברזלקבעמזח

מחופהברזלשלדבעלהיההמזח.1936ספטמברתחילתועדמאיחודשמאמצענמשכההקבעמזחהקמת

,מהסירותמשאותלהרמת(Davit)ַמְדֶליםשניהותקנוהמזחבקצה.'מ6ורוחבו'מ210-כאורכו,עץלוחות

המזחצדימשני.המכסמחסןלשטחעדבקרוניותסחורהלהובלתדקובילפסישלושההונחוהמזחלאורכו

האחד:גדולים(דק)עץמשטחישניהוקמוהמזחלצד.לילהלעבודותזרקורובקצהחשמלפנסיהוצבו

.יוצאותסחורותעבודר"מ250שלבשטחוהשני,נכנסותסחורותעבורר"מ500שלבשטח

'עמ,7י"אמ)'רגילים'ההגליםתנודותלגובהמעל,הקרקעפנימעלמטר1.5כהיההחוףבאזורהמזחגובה

27).

בוהקשורותוהתשתיותהציודכללרבות,המזחשלהכוללתהעלות1936שנתבסוףי"אמשפרסםח"דולפי

שלחוזרלשימושהשנייההעולםמלחמתבעתפורקהברזלמזח.ישראליותארץלירות15,000עלעמדה

.ולתעשייהלבניהגלםחומרכהברזל

.D26-097תצלום , אוסף התצלומים הלאומי: מקור. 1936, הדקובילמזח הקבע מחופה עץ בזמן הנחת מסילות 

.001455560תצלום , חיפה' אוסף אונ: מקור. מראה כללי של המזח בזמן עבודות ההקמה.001355043תצלום , חיפה' ספריית אונ: מקור(. ?)1936, ותאורה במזחדקובילפרט שלוש מסילות 

ַמְדֶלים
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מזחבאמצעותהעבודהחסרונות

המזחהקמתעבודות.מזחבאמצעותהיה,כהעדשתוארכפי,אביבתלבחוףעגינהבהסדרתהראשוןהשלב

בתצורתוהמזחשלהברורהיתרון.מקצועיתכנוןוללאבחופזהובוצעו1936מאיבחודשכברהחלו

להשבתתכמענה,סימליתבעיקרההייתההדחיפות.מאודקצרזמןבפרקהמהירההקמתוהיוובמיקומו

בחודשיתחילתהש,ההדריםלעונתדווקאכוונההיהודיהיישובשלההיערכות.הערביםידיעליפונמל

במפרץהשוכן'טבעינמל'באזוראיננוהמזחשלאיתורומקום.החקלאילייצואמענהלתתבמטרה,החורף

.מזחלעבודתאו,נמללבנייתאידיאלייםוימייםיבשתייםנתוניםלוואין,מוגן

עגינהקשייהיאמזחבאמצעותהעבודהשלהקשותהבעיותאחתכיידועהיהכברהמזחהוקםבטרםעוד

הנהנה,לסירותמחסהבמקוםהצורך.הגליםסחףבשלהסירותשלהמחסהובעיית,לאורכוהסירותשל

סחורה,הדרפירות–הנמלשלהעיקריתהייצואבסחורתבהתחשבמיוחדבאופןקריטיהיה,שקטיםממים

.באיכותהלפגועעלולוהפריקההטעינהבזמןשטלטולהרגישה

:אפשרייםפתרונותשניהוצעוזולבעיה

.המזחבסביבות(מלאכותיתבריכה)סירותמעגנתהקמת1.

.הנחלבפיתוללסירותמחסהויצירת,הירקוןנחלשלוהרחבתוהעמקתו2.

עבודותולבצעעגינהבריכתלהקים:הפתרונותשניביצועאתבמקביללקדםהחליטווהנמלהעירפרנסי

לפינויפרויקטבביצועהחלוהירקוןשפךלהעמקתהרישיוןקבלתעם,4.6.1936בתאריך.הנחללהעמקת

לחפורהחלו,חולושאיבתלחפירה,הסלעלפיצוץהמתאימיםההנדסייםהכליםאתשרכשולאחר.וסלעחול

,מצרים,אלכסנדריההעירומהנדסבריטיפקיד,ארמסטרונג.אאלפרדהמהנדסעםבהתייעצות,הנחלאת

.(59'עמ,7י"אמ)העבודותביצועלאופןהנוגעבכל

הבריטיתהחברהאתלהזמין,רוטנברגפנחסעםהתייעצותלאחר,הוחלטי"אמשלהפועלהוועדבישיבת

שלההמקצועיהידעבשלהן,נמללענייניהמנדטממשלתשליועצתשימשהאשר,וטריטוןפאלמר,רנדל

.(58'עמ,שם)מסקנותיהאתתאמץהבריטיתשהממשלה–פוליטיותמסיבותוהן,בנושא

בוקטוןיימס'גארנסטהבכירהבריטיהמהנדסשלהדעתחוותהתקבלה1936אוקטוברבחודש

(Ernest James Buckton)הפרקבהמשךבהרחבהח"הדועלראה.וטריטוןפאלמר,רנדלמחברת.

.להלן1.12פרקבתתבהרחבהראהוארמסטרונגבוקטוןאודותכןכמו

.  1936יולי , פתיחת פי הירקון לצרכי הנמל"עבודות ל
.תצלומים בתפזורת. י"ארכיון אמ: מקור

.(119:,1982שטרן)הסירותמחסהלנושאמתאיםפתרוןהירקוןנחלשלוהרחבתובהעמקתוראהלאבוקטון

עגינהבריכתחפירתשלבמסלולרקולהתקדםהנחלחפירתמפעולתלחדולארמסטרונגגםהמליץבמקביל

שלהטבעייםנתוניובשלמקצועייםבסקריםהוכחהלאהעבודותכדאיותכיהדגישבוקטון.לסירותמלאכותית

והחומריםהביצוע,התכנוןלהבנתו.פתאומימשיטפוןכתוצאהלהיגרםהעלוליםנזקיםמפניוהתריע,הנחל

אתלשרודהמזחשלליכולתובאשרהועלוספקות.מספיקטוביםהיולאהמזחלהקמתשימושנעשהבהם

והואמידיקצרהיהשהוקםהמזחבוקטוןלדעתכןכמו.אלהבעתותבוהשימושובאפשרויותהחורףסערות

להארכתשוניםבטיפוליםכספיםלהשקיעלאבעתבהאך,הפחותלכל'מ100שללאורךעדלהאריכוהמליץ

.חולבהתזתוניקויצביעהכגוןהקייםהמזחשלחייו

שיפמן.יהעירוניהמהנדסשפרסםבמאמר.הנחללהעמקתהעבודותאתלהפסיקהחלטההתקבלהכךבעקבות

בימיגאותסכנת:(2:107עירייהידיעות)זהובכללהירקוןלהעמקתהפרויקטלביטולסיבותשלושמנההוא

.וסחףחולמשקעיריבוי;(זהלפרק2נספחראה)לעירזיפזיףלהספקתגמליםלשיירותמעברהבטחת;החורף
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סירותמעגנתתכנון-אביבתלבחוףקבענמל

באמצעכבר,שיפמן'י,העירוניהמהנדסאתרבותהעסיקהסירותמעגנתשיכלולקבע-נמלתכנוןשאלת

מקוםאיתורסביבוסבבההעירבתכנוןאסטרטגיותלהחלטותנגעההסוגיה.(לעיל1.1פרקתת)20-השנות

ן"הנדלערכישינוי,החקלאיתוהסביבההעירצרכי,וממנוהנמלאלתחבורה,העירחופילאורךהנמל

.וכדומה

,לסירותכנמלאביבתלחוףאתלפתחהבריטיהמושבותמשראישורי"אמקיבלה1936אוגוסטבחודש

שלהנכונותאתוסימלמשמעותרבהיההאישור.הנמלשללתכנונומקדמיותובדיקותסקריםולבצע

בתנאיאובטחוני-הפוליטיבמצבתלויהאינהקיומוזכותאשר,אביבבתלקבענמללהקיםהממשל

.יפונמלשלהפעילות

לענייניממשלהיועצישהםומהנדסיםביועציםשימושלעשותי"לאמהבריטיהממשלהציעהזובמסגרת

ממתיניםבעוד.וטריטוןפאלמררנדלהבריטיתהחברה-"יפונמלאתושיפרו,חיפהנמלאתשבנו"נמל

מנופיםלהזמיןותחבורהנמללענייניהוועדהחליט,זמןשלהפסדיהיהשלאובכדי,המהנדסשללביקורו

מחברתבוקטון.י.אהמהנדס.בניהבחומריולהצטיידחוזיםלהכין,חולולשאיבתהנחללחפירתומיכון

נמלבהקמתהקשוריםשוניםנושאיםובחן,1936ספטמברבחודשלביקורהגיע,וטריטוןפאלמר,רנדל

.הפרקבהמשךהרחבה–מסכםח"בדופורסמוהמלצותיו.אביבתלשלחופהלאורך

עלשיפמן.יהעירוניהמהנדסאותהשגיבשכפיהנמלתכניתאתאביבתלעירייתאישרה29.9.1936בתאריך

וגרינבלטשיפמןשהציעוובמתווהבאתרהסירותמעגנתאתלהקיםהוחלט.השוניםהיועציםהמלצותבסיס

קרקעותשלהימצאותםהיההמרכזייםהשיקוליםאחדכאשר,למזחובסמיכותהתערוכהמגרשימול

מקוםכילצייןחשוב.(119:,1982שטרן)סחורותלאחסוןעתודהמקוםלשמשיוכלואשרבסמוךעירוניות

מעגנהלהקיםכדיהקרקעאתלחפורתוכנןכלומר,קרקעיבשטחבחלקוהיה(משמאלא"תצראה)האיתור

inland)סירות80עבור Port),הבריטיהמהנדס.מדויקהנדסיותכנוןרביםמשאביםשהצריכהעבודה

.(בהמשךראה)הימיבתחוםלנמלנתקלהשלאחלופההציע,1936באוקטוברשהגישח"בדו,בוקטון

במקוםנבנההמעגן":בבהירותלמעגנההמקוםאיתורשאלתאתלנמלהעשורלכבודבמאמרותיאררוקח

היםשפתשלבשטחהיינו–ומכוונותמותאמותתכניותאומוקדמותחקירותשוםאליוביחסנעשושלא

ידיעות)"הממשלהידיעללעירייההמוחכרותהקרקעותועםאביבתללפיתוחהחברהקרקעותעםהגובל

.(29'עמ16שנה2-3חוברת,א"עת
.236' עמ, 4ידיעות עירייה : מקור. של תכנית הנמל לפני הקמתואקסונומטריה

מקום המעגנה  
(משוער)

(.inland port)כלומר נמל הנבנה בחוף , בשטח קרקע חוליתהיה וגרינבלטמקום איתור המעגנה שהציעו שיפמן 
.יורם רז' אדראוסף : מקור, 1934תצלום אויר משנת 
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סירותמעגנתתכנון

הטכניתהמחלקהוראש,עירונימהנדס:במקבילתפקידיםבשנישאחזכמישיפמן.יידיעלתוכננההמעגנה

עת-דצמברלאמצעעדלפעילותכשירהלהיותהייתהצריכההמעגנהכיהעובדהלאור.י"אמחברתשל

מעגנהשלמיידיתהכשרתלשםבשלביםהפרויקטביצועעלהוחלט.הייצואותחילתההדריםעונתפתיחת

עלוחתומההפרויקטלשלביותביחסביאוריםהכוללתהנמלתכנית.ההדריםלעונתמחוץוהרחבתה,קטנה

בקירלהיעזרמנתעלהחופיבתחוםמהמעגנהחלקלבצעהוחלט.הבאבעמודבשלמותהמוצגתשיפמןידי

.הגליםלשוברכיסודותלחוףהסמוךהטבעיהסלעי

הסירותמעגנתתכנון1.2

חציבעודהעמיקוהתעלהאת.'מ1.2שלשוקעבעלישיטכליעבורלמעגנה'מ2.5שלעומקעלהוחלטכן

שנכנסיםגבוהיםגליםלספוגהגליםלוכדשלמטרתו.חוללסחףהנוגעבכלבטחוןמרווחלאפשרכדימטר

המוצגהחוףקו.(270-273'עמ,7י"אמ)במעגנההמיםלתנודתיותשיגרמומבליאותםולשבורהתעלהלתוך

משלביאחדבכלהמעגנהאתלהקיםכדישנדרשוהחפירהעבודותהיקףאתמבאר(אדוםמרוסקקו)בה

במקביל.הסירותמעגנתלהקמתבעבודותהוחל(29.9.1936)התכניתאישורלאחרבלבדיומיים.העבודה

.חיצונייםיועציםששימשובריטייםמהנדסיםלעיוןהתכניתהועברה

21

שיפמן לנמל  . י המהנדס העירוני י"תכנית חתומה ע
. 1936ספטמבר , הסירות בחוף תל אביב

.הפרויקטלשלביות התכנית כוללת ביאורים ביחס 

15.10.1936דוח לשכת המסחר על נמלי תל אביב ויפו : מקור
.מקוונתגישה , אוניברסיטת סטנפורדספריית (. באנגלית)
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:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

אביבתלבנמלרכבתנועת

קיימיםורחובותבדרכיםשימושעשתהבנמלהמתוכננתהתנועהסכמת

במללאלאבתכניתתוארהלאהסכימה.'המזרחיריד'מתחםבתחום

.משמאלהאיורהוכןבסיסושעלבלבד

שלעתידנקבעכללובדרךנחקרהוקרבתוהחוףשטחבכלהתנועהשיטת"

מבנייןדרומיתיוצאת,התערוכהשערדרךבאההתנועהתהאלבוא

לשםדרומהומשם,והמעגנההמזחאתהמחברהחוףלכביש'גלינה'

הלאומיםחבררחובדרךלאחרונהויוצאתהמחסןלידופריקהטעינה

.(271'עמ,7י"אמ)"יהודהבןואליעזרהירקוןלרחוב

בעברנקראזהרחוב.המחסניםבעורףשירותכבישתוכנןלמעגנהממזרח

העיראלצידוןמרחוברכבכלייציאת.(הנמלרחובכיום)צידוןרחוב

שערדרך(הסירהיורדיג"כרחובכיום)הלאומיםחבררחובאלהייתה

לתנועתהנמלפתיחתעת,1938בשנת."ראשינמלשער"שנקראברזל

.(44'עמראו)"ציוןשער"שנקראמדרוםחדששערנוסף,נוסעים

שאינהכךעל,בוקטוןהבריטימהמהנדסלביקורתזכתהזוסכמה

.(בהמשךראו)נמללפעילותמתאימה
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2017פברואר 
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הנמללתכניתהבריטיתטריטוןפאלמר,רנדלחברתהמלצות

מיוחדובאופןהבריטיתהאימפריהרחביבכלבריטניהממשלתבשירותפעלהוטריטוןפאלמר,רנדלחברת

פלשתינה-ישראלבארץשוניםבנושאיםהבריטיתלממשלהלייעץהוזמנההחברה.ובפלשתינהבהודו

מיוחדאישורקיבלהי"אמ.יהודייםממוסדותגםעבודההזמנותוקיבלההבריטיהמושבותשרבהזמנת

.אביבתלנמללענייןהיועציםלהתקשרותהמנדטמממשלת

ח"הדו.(י"לא1235-שלהםהטרחהשכרעלות)י"אמי"עשהוזמנההדעתחוותהתקבלה1936באוקטובר

בוקטוןיימס'גארנסטהמהנדסשלביקורולאחר,באוקטובררשמיבאופןנמסרהמסכם

(Ernest James Buckton)נדרשיםוסקריםבדיקותשבצעולאחר(17-27.9)ספטמברבחודשהנמלבאתר.

בתכתובותנזכרבוקטוןשלשמו.(30.8.1936בהתחילו)בעיצומןהעבודותהיוכברבשטחביקורובזמן

,1925בשנתיפובנמלתכנוניות-הנדסיותבדיקותשליווהכמי,אביבתלבנמלוהןחיפהבנמלהןהקשורות

מציגיםהשוניםהמקורותאךבוקטוןשלבשמוחתוםאינוח"דו.1929-1933בשניםחיפהנמלובהקמת

תשובותניתנוח"הדובמסגרת.אביבתלנמלשלבהקשרהחברהמטעםשפעלההדומיננטיתכדמותאותו

:עיקריותוגיותסלשלושמתייחסח"הדו.מזמיניושהציגוספציפיותלשאלות

שהוקםוהמזחהמתוכננתלמעגנההתייחסות-1'מססוגיה

יבשתינמלאו/וסירותמחסהלצרכיהירקוןנחלהעמקת-2'מססוגיה

.הרחביםהיבטיועל,אביבתל-יפובחוףמיםעמוקבנמלהצורך-3'מססוגיה

.ח"לדושנלוווהתכניותלסוגיותהיועציםמענהאתיציגוהבאיםבעמודים

.שיפמן'ישלהנמללתכניתהבריטיתטריטוןפאלמר,רנדלחברתח"דוכריכת
.22760:'מספריט,יפואביבתלהעירארכיון.1936,רנדל:מקור
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תיעוד היסטורי ופיזי-1פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

להשמישוהצורךמסחרייםאילוציםבשלבחופזההתבצעואביבבתלוהמעגנההמזחתכנוןח"הדועורכילדעת

הנדרשוהדיוקהפרטיםרמת,התכנוןרמתעלהשפיעהההקמהבהילות.1936דצמברחודשלפניהנמלאת

ובתכנוןהמזחבהקמתרבותפשרותנעשווהטכנייםהמקצועייםבהיבטיםכילהסיקניתןהכתובמן.בביצוע

.(11-ו5,10פרקים)הקיימותבנסיבותלהשליםהיהשניתןביותרהטובהאך,המעגנה

:המעגנה

ועם,היבשתיבתחוםוחלקהימיבתחוםממנהחלק-(משמאל)2'מסגיליוןלתכניתבהתאםנבנתההמעגנה

מבחינתהןשגויההינהזהבאופןמעגנההקמתהיועציםלדעת.הפתוחליםהתעלהשלמערביגישהפתח

למפנהנגעההעיקריתהבעיה.בעתידתחזוקתהבעיותבשלוהןלהקמתההדרושיםההנדסייםהמאמצים

הגלים:חולסחףואיתםיםגליקבעדרךיכנסולמעגנה-צפוןכלפיבמקוםמערבכלפיהתעלהפתחשלהשגוי

נהיריםהיוזולתכניתשהובילוהתכנונייםהשיקולים.לסתימתהוהחול,במעגנההשקטיםהמיםאתיפרו

לצורךשעמדהקצרהזמןפרקלאורהובנווהם,(הגליםשוברילביסוסהטבעיהסלעבקירשימוש)למהנדסים

בעמודראה)ח"לדושצורפה3'מסמפה-הנמלתכניתלשיפורשתכננוחלופההציגוהמהנדסים.הנמלהקמת

.הבא

ומרכיביהעומקה,גודלה,המעגנהלמבנהביחסליועציםשהופנורבותלשאלותוכמותיטכנימענהניתןח"בדו

היאמולהיתמודדזהשנמלהעיקריותהבעיותשאחתהובהר.התכניתגביעלמופיעותהרצויותהמידות–

,החולהצטברותלמניעתהנדסייםפתרונותמצאולאהמהנדסים.הנמללסתימתלגרוםשעלולהחולהרבדת

תעלתבתחתיתשיצטברוהמשקעיםאתשוטףבאופןלפנותמנתעלמכנייםבאמצעיםלהשתמשוהמליצו

absorbing)הגליםלוכדאתלהרחיבהומלץ,בנוסף.והמעגנההכניסה bay)להקטיןמנתעלבגביוניםולדפנו

.(4סעיף,11פרק,27-ו15-12,19,25'סע10פרק)החולשקיעתאתגםהנראהוככלהגליםתהודתאת

תכנית נמל תל אביב -ח "בדו2' גיליון מס
(1:2,500: במקור. מ"ללא קנ)

.  לא ממוספר. 1936, רנדל: מקור

מחסנים

מרחב תפעולי

*מקרא

פריקה וטעינהרציפי

בריכת המעגנה

שיפמןשלהנמללתכניתהבריטיתטריטוןפאלמר,רנדלחברתהמלצות

שהוקםוהמזחהמתוכננתמעגנהלהתייחסות-1'מסלסוגיהמענה

.במפההופיעלא-מוצעמקרא*
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:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

:המזח

,מתאימיםהיולאבמזחשימושנעשהבהםוהחומריםהביצוע,שהתכנוןהמהנדסיםסברוזהבמקרהגם

היםסערותאתלשרודהמזחשלליכולתובנוגעספקותהועלו.מספיקארוךולאמדיצרהיההמזח

אפשרותאיןכיסברוהמהנדסים.(3'סע11ופרק5פרק,שם)קשיםאוירמזגבתנאיבוהשימושובאפשרויות

באמצעותאלאתנועהאפשרולאשלוהשימושייםוהעומסים,עץלוחותעשוישהיה,המזחמשטחאתלסלול

.דקובילקרוניות

להאריךהומלץבמזחהפעילותשיפורלצורך.המעגנההקמתסיוםעםמשימוששיצאזמניככלינתפסהמזח

.חולבהתזתוניקויצביעהבתחזוקתומאמץלהשקיעלאבעתבהאך',מ100-באותו

.ח"לדושצורפה3'מסמפה-הנמלתכניתלשיפורהמהנדסיםשהציעוחלופיתתכניתמוצגתשמאלמצד

יותרקטנהמעגנהמוצעתזובתכנית.ח"בדוידםעלשהומלץכפי,הארכתולאחרהמזחנראהזובתכנית

שלההיםקירותואורך,החוףבתחוםכולהנמצאתהמוצעתהמעגנה.שיפמןשהכיןמהתכניתשונהובמתווה

מהתפיסהנובעתיותרמצומצמתמעגנהלהקיםשההמלצהלהניחניתן.משמעותיבאופןקצר(הגליםשוברי)

קרובאיתורושמקוםמיםעמוקנמללהקיםהמהנדסיםשלההמלצהלאורזמנייהיהזובמעגנההשימושכי

.ליפויותר

העתידיבנמלתחבורה

קיימתדרכיםמערכתעלנשענתוממנואליוהגישהשכן,לנמלהצפויהתחבורהבעייתעלהצביעוהמהנדסים

מערךכיהומלץכןעל.גדוליםבהיקפיםממונעתמסחריתלתנועההתאימהולאהתערוכהלצורךשהוקמה

שנצפוהתחבורהקשייכילצייןיש.(17סעיף,10פרק)בוקטוןהמהנדסשהציעסכמהפי-עלישונההתחבורה

.היוםעדקיימיםהמהנדסיםי"ע

הולםביצועשיבטיחומקצועאנשישלופיקוחליוויתחתלהיעשותחייבותהעבודותכיהתריעוהמהנדסים

.(20-ו3סעיף,10פרק)המוצעיםלרעיונות

תכנית מוצעת לשיפור נמל תל אביב -ח "בדו3' גיליון מס
.  לא ממוספר. 1936, רנדל: מקור. 1:2,500: במקור. מ"ללא קנ

מזח וקיר ים

אחסנה ותנועה-מרחב תפעולי 

*מקרא

פריקה וטעינהףרצי

בריכת המעגנה

.במפההופיעלא-מוצעמקרא*
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2017פברואר 
:עמוד

מחסהלהקיםבכדיהירקוןנחלמאפיקוסלעחוללפינויפרויקטבביצועהוחל1936יוניחודשבתחילת

פקיד,ארמסטרונג.אאלפרדהמהנדסידיעלשהומלץבמתווהבוצעההעבודה.המזחאתהמשמשותלסירות

.הנחלשלהמסחרילערךבנוגענתלוגדולותתקוות.מצרים,אלכסנדריההעירומהנדסבריטי

אינםהירקוןנחלשלהטבעייםהתנאיםהמהנדסיםלדעת.אלולעבודותביחסדעתולחוותהתבקשבוקטון

שלוהרחבתובהעמקתוראולאהם.סירותמחסהלהקמתלאואףבתחומומיםעמוקנמללהקמתמתאימים

ושמירההנחלבהעמקתהקשוריםהכבדותוההוצאותההנדסייםהקשייםמבחינתמתאיםפתרוןהירקוןנחל

.פתאומימשיטפוןכתוצאהאפשרינזקנצפהכןכמו.לסירותמתאיםכניסהעומקעלמתמדת

ותשובותשאלות

להלן.(A&Q)ותשובותשאלותשלבמבנהלמהנדסיםשהוצגוספציפיותלשאלותתשובותמובאותח"בדו

.להןשניתנווהתשובותזהלמחקרהמרכזיותהשאלות

תשובהשאלה

האם אתה בדעה  , בהצעה של גישה ישירה למחסה

שהדבר לא יפגע בהקמה של קיר מגן ימי הרץ בכיוון  

?במידה ויוחלט עליו בבוא היום, צפון

.הכניסה לנמל חייבת להיות ישרה כפי ששורטט

לאיזה עומק מים אתה מניח כי חכם יהיה להוציא  

?הכניסהצדדי החוצה את קיר המגן הימי משני 

הארכה נוספת יתכן  . עם עדיפות ליותר, לפחות' מ4-עד ל

.ותידרש מאוחר יותר

האם ישנה המלצה להרחיב את תעלת הכניסה  

?ואם כן באיזו מידה, למעגנה

. 'מ35רוחב הכניסה בין קירות הים צריכה להיות בערך 

.רוחב גדול יותר משמעותו חשיפה גדולה יותר

של במעגנה ועומק ' מ2של האם אתה רואה בעומק 

?בתעלה כמספקים' מ2.5

.  הדבר תלוי בקצב הצטברות הסחף והעוצמה של הגלים

העומק המומלץ צריך להיות העומק המינימלי  

.האבסולוטי

סערה שכיחה לא תסכן האם אנחנו יכולים להניח כי 

?בנמל המוצעאת הסירות העוגנות 

צריכות לעבור בשלום כל  , מעוגנות כהלכה, סירות ריקות

.סערה רגילה

מהם סידורי , הסירותבמידה ויעלה צורך לגרור את 

?הגרירה המומלצים

.מנוף חשמלי על החוף/כננת

המותקן על גשר צף מספק עבור  ' מנוף חופר'האם 

או שאתה מציע אמצעים  , תחזוקה וניקיון של התעלה

?אחרים

.משאבת חול צפה תהייה עדיפה

האם מערכת דרכי החיבור המשורטטת בהתאם 

או האם מערכת הדרכים  , להנחיותיך הכרחית

?הקיימת מספקת להפעלה נורמלית

הוקמה עבור המטרה של /מערכת הדרכים הקיימת הוכנה

.  שטח לתערוכות ואיננה מתאימה לתנועה מסחרית

.הכרחיים, כפי ששורטטו, שיפורים לכבישים הקיימים

, האם אתה מאשר את חלוקת העבודה לשני שלבים

ואת השימוש ; כפי שמוצע בשרטוטים המצורפים

?לקיר הים הזמניבגביונים

והשימוש , צריך להימנע מחלוקת העבודה לשני שלבים

אך ניתן להצדיקה  ; ברשת אבן וקירות אבן ככל הניתן

.העבודותבדחיפות של ביצוע 

.מכיוון שיש לכם כבר את החומרים, כן?בגביוניםלוכד הגלים האם אתה מציע לדפן את 

ידי  -עלאתה יכול להתייחס אל התכנית שהוכנה האם 

נתונה לפירוט ולשינויים ככל , מספקתשיפמן כהנחיה 

?שהעבודה תתקדם

.  ל יכולה לשמש אך ורק כהנחיה כללית"התכנית הנ

האיכות של ההתאמות והעיבוד בשטח חייבים להסתמך  

.על אדם טכני שנמצא באתר

ביצוע  , מהו התהליך המומלץ בנושא של הכנת חוזים

הקצאת הוצאות  , ארגון ופיקוח שלהם, ישיר

והאם תוכל להיות במעמד של יועץ במינוי  ; וכדומה

?של מהנדס אזרחי מתאים

אתם נדרשים לשים ביטחונכם באדם טכני אחד ולתת לו  

עם , לא יתכן ולא סביר שזר. עזרה וגיבוי100%

ייקח את האחריות של , הכישורים והניסיון הנדרש

.מהנדס אזרחי בשלב זה

האם אתה יכול להעריך כמה זמן ייקח לקבל את 

לפלשתינה  23ובסעיף 16המכונה המוזכרת בסעיף 

?במידה ותוזמן מאנגליה

, שבועות6להישלח בפלשתינה תוך יכול פטיש אוטומטי 

ניתן  . חודשים3.5אבל אספקת משאבת החול תיקח 

.נמל חיפהמפועלי להשיג משאבת חול 

האם אתה יכול לתת לנו הנחיות בנוגע לפעולות  

שכבר עכשיו , שעלינו לעשות במטרה להילחם בחול

?נערם מצפון למזח

.דבר שהעלויות שלו הגיוניותלא 

מהי הסכנה בהשארת הכניסה לתעלת נמל הדוברות  

?ללא הגנה מצפון

.אך במידה פחותה, הסכנות הן דומות לאלה שמדרום

תשובהשאלה

:מהן האפשרויות הטמונות בפיתוח נחל הירקון כ

נמל עמוק מים-א

סירותנמל -ב

לסירותמחסה -ג

שלילי ביותר. א

שלילי מאוד. ב

שלילי. ג

או , כספים בהארכת המזח הקייםהאם כדאי להשקיע

?הסירות אחר ליד הכניסה לנמל מזח בהקמת 

, את הכסף על הארכת המזח הקייםעדיף להוציא 

.ויעמוד בסופותשהוא בנוי היטב בהנחה 

חול וצביעה של המזח  לבצע התזת האם אתה מציע 

?י המזחחיהקיים במטרה להאריך את 

לא

או בניה של מזח  , במקרה של הארכת המזח הקיים

דרום  ]במרסוןשנעשה למזח העיצוב האם , אחד חדש

?בטריפולי מתאיםאו [ תורכיה

מתוכנן למטרה שלו ולא  /המזח צריך להיות מעוצב

.מועתק

ללא גלגלים  , האם תשקול שימוש בקרוניות דחיפה

אילו  , לאאם ? סלולעל כביש ( וללא מסילה)פנאומטיים 

?אלטרנטיבות לארגון אתה יכול להציע

עגלות דחיפה אינן מתאימות מכיוון שלא ניתן לאמץ  

מסילה צרה היא  . את הפתרון של סלילת המזח

.הטובה ביותר

דעתך על הכוונה שלנו להרחיב את העבודות  מהי 

?ליצירת מעגנת סירות

וההצעה האחרונה  , דבר הכרחילסירות הוא מחסה 

טובה יותר מאשר להיות  היא [ נמל]מעגנה לפתח 

.תלויים באופן בלעדי על משלוח סחורות מהמזח

שיפמןשלהנמללתכניתהבריטיתטריטוןפאלמר,רנדלחברתהמלצות

יבשתינמלאו/וסירותמחסהלצרכיהירקוןנחלהעמקת-2'מססוגיה
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הנמללתכניתהבריטיתטריטוןפאלמר,רנדלחברתהמלצות

אביבבתלמיםעמוקנמל-3'מסלסוגיהמענה

תקינותובעלתכוללתתפישהבוקטוןהציגיפו-אביבתלבאזורמיםעמוקנמללהקיםצורךקייםהאםלשאלה

שלתכנוני-חברתי-פוליטיגווןבעלותנוספותובעיותהנמללבעייתכוללפתרוןמהווההצעתו.גבוההפוליטית

.יפולנמלצפוניתאביבלתל-יפושביןבמרחבמיםעמוקנמלהקמתכוללהמוצעהפתרון.המרחב

.שינויללאנותרווהן1935ביוני13-בהמנדטלממשלתבבירורבוקטוןי"עהוצגואלוהמלצות

אתישרתוהוא,בארץבמסחרהגידוללמגמתמענהייתן,הממשלהי"עשיקודםראויאשר,זהנמללדעתו

בתחוםהנמלאתלהקיםבוקטוןהמהנדסהמליץ,הנדסיתמבחינה.העמיםשנישלהמשותפיםהאינטרסים

inland-החוףתוךאלהנבנהמנמללהבדיל)המים port).

.(אביב-ותליפו)הנמליםשניביןחיבורלשם,מנשייהבאזורהיםחוףלאורךכבישלסלולבוקטוןהמליץכןכמו

החוףלאורךשהוקמומתוכננותובלתיארעיותשכונות,פולשיםפינוי-נוספתתכנוניתלבעיהמענהייתןהכביש

נמלדרךהיהודיהיישובמתוצרתההדריםמשלוחשיתאפשרמנתעלמידיבאופןהכבישאתלסלולהיההרעיון.

,שם)ביפוהקיימתהרכבתתחנתעםרכבתיקשרליצורבוקטוןהמליץעוד.הקרובההמשלוחבעונתכבריפו

.(7-5'סע11פרקוכן4,9פרק

המוצעהאיתורמקוםאתמציגההמפה.(הבאבעמודראה)ח"לדושצורפה1'מסבמפההוצגההכוללתהתכנית

.(החוףלקומערביתמ"קוכחצי,יפולנמלצפוניתמ"ק1-כ)היםבלבטקסטבריבועמסומנת–מיםעמוקלנמל

שישהברזלמסילתקטע,מנשיהבאזורלסלולשישהדרךקטע,לנמלעתידיתלהרחבהמקוםמוצעכןכמו

.החוףשלאורךאביבתללשכונותשיקוםלתכניתמוצעואזור,החוףלאורךהגישהלכבישיפותחנתביןלהקים

המסיביותהפיתוחעבודותלאחריפונמל:החוףלאורךהקיימיםהנמליםשניאתהתכניתמציגהכןכמו

מזחלצדהקמהבשלביהנמצאאביבתלונמל,בוקטוןשלוניהולותכנונותחתקודםקצרזמןבושהסתיימו

.שהוקםהסירות

לתכנית הנמלפאלמר טריטון הבריטית , רנדלתוכן עניינים חוברת ההמלצות חברת : משמאל
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אביבתלחוףלאורךמיםעמוקנמללאיתורכלליתתכנית-ח"בדו1'מסגיליון
.ממוספרלא.1936,רנדל:מקור.1:10,000:במקור.מ"קנללא

אתר מוצע לנמל עמוק מים

מחסנים

תפעולימרחב

*מקרא

הגדלה נמל יפונמל תל אביב-הגדלה 

.ראה ניתוח והסבר למפה בעמוד קודם

עם.*במפההופיעלאהמוצעהמקרא,מקראנעדרתאךצבועההמפה

אפרסקוגוון,הנמלמחסניאתמסמלאדוםהגווןכילהסיקניתןזאת

.הנמלשלהתפעולשטחיאתמסמל
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המעגנההקמת1.3

29

היועציםהמלצות.הסירותמעגנתלהקמתבעבודותהוחל(29.9.1936)התכניתאישורלאחרבלבדיומיים

.איתןמלאבתיאוםהייתהלאהתכניתכןועלהעבודותתחילתלאחרהתקבלוהבריטים

"אביבתלעירייתידיעות"העירוניבביטאוןשיפמן.יהעירוניהמהנדסידיעלבפרוטרוטתוארוהעבודות

תלנמל"לשמושונה1937ובשנת"אביבתלחוף"בתחילהנקראהמדור.זהלענייןשיוחדייעודיבמדור

פיצולהיה,הלוגיסטיתמדחיפותושנבע,הפרויקטשלהברוריםהמאפייניםאחדזהמקורפיעל."אביב

:(משמאלכלליאיור)שלביםלשניהעבודות

ועד1936מאוגוסט-ביצועזמן.מחסניםוהקמת,סירות40-לכזמניתמעגנההקמת:הראשוןהשלב•

.ההדריםלעונתמחוץקרי,1937ינואר

הוספת,סירות80שלסופיתלקיבולתהסופילגודלההמעגנההשלמת,גליםשוברייציקת:*השניהשלב•

.1938פברוארועד1937ממאי–ביצועזמן.קיימיםמחסניםוהרחבתמחסנים

.והתקדמותםהעבודותאופישלמפורטתיאורמובאהבאיםבעמודים

יצרשלאבאופןהגליםשוברישלוהשלמהביסוסעבודותלהתבצעהמשיכוהפיתוחשלבישנישביןבתקופה

.העמוסהההדריםעונתבתקופתהמעגנהלעבודתהפרעה

הרחבהראה.בנמלנוסעיםתחנתהקמתשל,מראשתוכנןלאאשר,נוסףפרויקטבוצעזובתקופה:הערה*

.בהמשך

.מפה חלקית–1936ספטמבר , שיפמן למעגן הסירות בחוף תל אביב. תכנית המהנדס העירוני י
ראה מפה מלאה בעמוד הבא

.  גישה מקוונת, אוניברסיטת סטנפורדספריית , דוח לשכת המסחר : מקור

1937ינוארעד1936אוגוסט-'אשלב

1938פברוארעד1937מאי-'בשלב

שובר גלים זמני מגביונים

לוכד גלים
מגביונים
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1937ינוארעד30.8.1936:הראשוןהשלב-המעגנהביצועשלביות

לחוץהיהביצועזמן.אחדמחסןוהקמת,סירות40-לכזמניתמעגנהלהכשרתנועדהראשוןהשלב

.ההדריםייצואלשם1937בינוארכשירהלהיותצריכההייתההזמניתהמעגנהשכןמאוד

(מפהראה)וטכנולוגיהביצועשלבי

.1936דצמברבסוףהסתיימו-'מגןקירות'המכונים,גליםשובריהקמת1.

הגביוניםלמילויהסלע.במפהמסומן,מגביוניםמערבי-דרוםזמניגליםשובר.א

באמצעותדופןהאזורהעבודותביצועלשם.התעלהפתחבאזורמחציבהמקורו

.חולשקי

,1936נובמברבחודשהסתייםהקשתכוללהצפוניהחלק.מבטוןמערביגליםשובר.ב

.דיפוןלצרכיפלדהשיגומיהכוללתמעורבתבטכנולוגיהבוצע.במפהמסומן

תבנית.עגולברזלומוטותפלדהקורותשלזיוןעםמבטוןהגליםשובריציקת

"שטיפהארובת"ליצירתייחודיחתךבעלפלדהולוחעץלוחותשילבההיציקה

.(34'בעמ3תצלוםראו)לגלים

.במפהמסומן,1936נובמברבחודשהסתיים.מבטוןצפוניגליםשובר.ג

.'מ80-כהלוכדקוטר.במפהמסומן.מדורגיםמגביוניםגליםלוכד.ד

רציפיםהקמת.2

במעגנההמיםפנימעל'מ1.25בגובה(12)במפהמסומןתחתוןרציף:מפלסיםשניבעלמזרחירציף.א

באמצעותבוצעהדיפון.המיםפנימעל'מ2.5בגובה,המחסןבמפלס(15)במפהמסומןעליוןורציף

.1936נובמברביצועתחילת.מבטוןתמךקירבאמצעותנוצרההמפלסיםביןהמדרגה.פלדהשיגומי

.1936דצמברבאמצעאחרוןובוצעזמניהיההדרומיהתחתוןהרציף.ב

מחסניםהקמת.3

.1936דצמברסוףבנייהגמר,1936נובמברבסוףבניהתחילת.(16)במפהמסומןהראשוןהמחסן

.מפה חלקית–1936ספטמבר , שיפמן למעגן הסירות בחוף תל אביב. תכנית המהנדס העירוני י
ראה מפה מלאה בעמוד הבא

. גישה מקוונת, אוניברסיטת סטנפורדספריית , דוח לשכת המסחר : מקור

שובר גלים  
(5)זמני מגביונים 

שובר גלים 
(6)מבטון צפוני 

שובר גלים 
(3)מערבי מבטון 

(10)לוכד הגלים 

(16)מחסן 
(15)רציף עליון 

(12)רציף תחתון 

תחתון רציף 
דרומי זמני

בריכת המעגנה
הזמנית
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המידעמקורותפיעלהעבודותתיאור

עלמצביעהעירייהבידיעון"אביבתלנמל"במדורשיפמן.ישפרסםוהנתוניםהמידעשלכרונולוגיניתוח

אתתיארשיפמן.מראששהוגדרהכפיהפרויקטמשלביותשנבעה,המעגנהבביצועהדרגתיתההתקדמות

:(110'עמ,2עירייהידיעות)כדלקמןהראשוןהשלבעבודות

בשטחייחפרהמעגן.סירות40-להמעגנהבריכתבחפירתחלוי30.8.1936ביום"

,מ130המעגןאורך.שבתערוכההבריטיהביתןמולבערךישרבקוהחוף רוחבו'

כדי,החוףבסלעיתיחצב,תעלהמעין',מ25שלרחבהכניסה.1.5ועמקו',מ40

התכניתאתהבריטיהמומחהיאשראם.שביםהעמוקהשטחעםהמעגןאתלחבר

דרךהירקוןאללתעלההתחלהגםהמעגןאתהתעלהתשמש,הירקוןאללתעלה

."התערוכהשטח

:(236'עמ,4עירייהידיעות)כךתוארהשניהשלב

..]התעלה.'מ2בעומקמטר70/155יהיההגמורההבריכהשטח" עתידה[.

40עדנוספתלהרחבהניתנתוהיא,מטרים2.5ובעומקמטר25עדלהתרחב

התעלהפימולנמצאמטר80שלבקוטרעיגולחציבצורתהגליםלוכד.מטר

."הבריכהבשטחהשקטדרגתעלהשפעתםוהחלשתהגליםלשבירתישמש

מצפון.'מ50/125שגודלורציףסודרהמעגנהשלהדרומיבחלקה.גליםשובריידיעלמוגדרהמעגנהשטח

ששימשובגביוניםוהושמוהיםסלעינעקרוהבריכהלהקמת.סירותלתיקוןמספנהסודרההגליםללוכד

שיגומיבאמצעותבוצעההמעגנהשלהמזרחיתהדופן.הגליםלוכדבאזורומדרגותהזמניהיםקירלהקמת

.פלדה

שיגומי פלדה

הרציף התחתון

הרציף העליון

1מחסן פאלמר 

שלהי . החדרת שיגומי פלדה לרציף המזרחי התחתון, השלב הראשון, תחילת עבודות חפירת המעגנה: למעלה
.ברקע הביתן הבריטי במתחם יריד המזרח. טרם הוקם1מחסן . 1936
.  P-01425א תצלום "אוסף ארכיון עת: מקור

שיגוםמשמאל פטיש הקשה נועץ . : P-03837תצלום, א"עתאוסף ארכיון , פרט דופן המעגנה: למטה מימין
.074י תצלום "ארכיון אמ: מקור. 3.11.1936, בדופן המזרחית של המעגנה
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:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

תיעוד היסטורי ופיזי-1פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

.1937ינוארעד1936אוגוסטהראשוןמשלבהיסטורייםתצלומים:המעגנההקמת

.ו"מ' עמ, 2י "אמ: מקור. 1936תצלום מסוף אוקטובר . שלב ראשון, חפירת המעגנה: 1
.ו"מ' עמ, 2י "אמ: מקור. 1936אוקטובר תצלום מסוף . שלב ראשון, חפירת המעגנה: 2
.  088תצלום , י "ארכיון אמ: מקור. 1937ינואר , חפירה ופינוי סלעים: 3
.235תמונה , י"ארכיון אמ: מקור. 27.10.1936, שובר גלים זמני מגביונים: 4

1

234
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:שם הפרק

תיעוד היסטורי ופיזי-1פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

345

678

2 1

.242י תמונה "אמ, 13.11.1936, פרט קיר תמך בין הרציף המזרחי התחתון לבין העליון:1
.231תמונה . 2.11.1936, פרט חתך שובר הגלים המערבי: 2
.09תמונה .13.11.1936, לגלים" ארובת שטיפה"תבנית פלדה ליצירת פרט . מבטוןשובר גלים מערבי: 3

74תמונה .3.11.1936, פרט משקולת הולמת בראש פרופיל הפלדה. החדרת שיגומי פלדה רציף מזרחי :4+5
.90תמונה 

.81תמונה . 1936דצמבר . בזמן הקמתו1הרציף המזרחי על שני מפלסיו ומחסן פאלמר ', עבודות שלב א: 6
.143, 142תמונות . משבר הגלים המערבי באזור הקשת בזמן העבודות: 7+8

.1937ינוארעד1936אוגוסטהראשוןמשלבהיסטורייםתצלומים:המעגנההקמת
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2017פברואר 
:עמוד

.071תצלום , י"אמ: מקור. 4.2.1937, מראה המעגנה בסיום השלב הראשון: הקמת המעגנה

.זמניות פרוסות במרחב המעגנה לצרכי תפעול והובלה של חומרי בניה ופינוי תוצרי חציבהדקובילמסילות ברזל מסוג 

34

1מחסן 

(מדורג)לוכד הגלים 

מסילות ברזל
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:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

.007תצלום , י"אמ: מקור. 23.3.1937, מראה המעגנה בסיום השלב הראשון: הקמת המעגנה

1מחסן 

(מדורג)לוכד הגלים 

35
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:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

השניוהשלבהראשוןהשלבביןודיפוןביסוסעבודות:המעגנההקמת

פברואר–1937יולי)השניוהשלב(1937ינוארעד30.8.1936)המעגנהשלהראשוןהפיתוחשלבשביןבתקופה

לעבודתהפרעהיצרשלאבאופן,הגליםשוברישלוהשלמהדיפון,ביסוסעבודותלהתבצעהמשיכו(1938

.העמוסהההדריםעונתשלבעיצומההמעגנה

:י"תצלומים מארכיון אמ
.276תמונה , 29.1.1937, פיצוץ סלעים בתעלת הכניסה:1
.273תמונה . 7.2.1937, צוללן בעבודות: 2
.035תמונה , 11.2.1937, יציקת יסוד בשובר הגלים הדרומי אחרי הקשת: 3
.34תמונה , 21.3.1937, לאורך שובר הגלים הזמני מגביונים, מראה מדרום:4
.281תמונה , 23.3.1937. מבט לכיוון מזרח אל לוכד הגלים: 5

שובר גלים זמני מגביונים

1מחסן 

123

45

ברזל מסוג  פרט הכנת מסילות : 4' בתמונה מס
תפעול והובלה של חומרי בניה ופינוי  לצרכי דקוביל
.חציבה בזמן העבודותתוצרי 

36

צריף המכס
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:שם הפרק

תיעוד היסטורי ופיזי-1פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

1938פברואר-1937יולי:השניהשלב

מטרה

העבודות.סירות80שלסופיתלקיבולתהסופילגודלההמעגנההושלמההשניבשלב

עדנוסףמטרבחציהעמקתה,לרוחבה15-ובכלאורכה'מ50-בהמעגנההרחבת:כללו

ומחסן(2'מסמחסן)הדרלפרינוסףמחסןהקמת,הרציפיםשטחהכפלת',מ2לעומק

.(271'עמ,7י"אמ)להשלימםשנדרשהגליםשובריהקמת,(3'מסמחסן)נוסף

מפהראה-וטכנולוגיהביצועשלבי

גליםשוברי1.

,עגולברזלומוטותפלדהקורותשלזיוןעםמבטוןמערבי-דרוםמקטעגליםשובר.א

ליצירתייחודיחתךבעלפלדהולוחעץלוחותשילבההיציקהתבנית.במפהמסומן

.(34'בעמ3תצלוםראה)לגלים"שטיפהארובת"

.במפהמסומן,הכניסהבתעלתיצוקמבטוןגליםשובריהארכת.ב

.מגביוניםהזמניםהגליםשוברפירוק.ג

.מגביוניםזמנידרומידיפוןקירפירוק.ד

רציפיםהקמת.2

.מפלסיםבשניהמזרחיהרציףהשלמת.א

.(18)במפהמסומן,וטעינהפריקהומשטח(14)במפהמסומן,דרומירציףביצוע.ב

מחסניםהקמת.3

בספטמברבניהתחילת.(17)במפהמסומןהמזרחיהרציףלאורךהשניהמחסןהקמת.א

.1937נובמברבנייהגמר,1937

ראה-המקוריתבמפהמסומןאינו–השלישיהמחסןגםהוקםהשניהשלבבמסגרת.ב

.1938ינוארבנייהגמר,1937בספטמברבניהתחילת.()סימון

.מפה חלקית-1936ספטמבר , שיפמן למעגן הסירות בחוף תל אביב. תכנית המהנדס העירוני י
22ראה מפה מלאה בעמוד 

. גישה מקוונת, אוניברסיטת סטנפורדספריית , דוח לשכת המסחר : מקור

הארכת שוברי
(7)לתעלה גלים בכניסה 

פירוק שובר גלים
וקיר דיפון דרומי מגביונים

שובר גלים 
(4)דרומי מערבי קטע 

(17)2מחסן

הארכת רציף 
מזרחי תחתון ועליון

(14)דרומי רציף 
(18)פריקה ומשטח 

בריכת המעגנה


תוואי מיקום 
3' נוסף מסמחסן 
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:שם הפרק

תיעוד היסטורי ופיזי-1פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

:י "תצלומים מארכיון אמ
.293תצלום . 31.8.1937, פרט קיר שיגומים בדופן הרציף התחתון וקיר תמך מבטון בדופן הרציף העליון: 1
.49תצלום . 18.8.1937, מראה הנמל מדרום: 2
.122תצלום , מבט אל שובר הים הזמני והשובר החדש מבטון ממערב לו, 1937סוף ספטמבר : 3
.119תצלום , 21.12.1937, עבודות יישור באזור משטח הפריקה של הרציף הדרומי ושטח מחסן הבטון: 4

1

2

2

34

תצלומים של הרציף הדרומי בזמן העבודות

1938פברואר-1937מאיהשנימשלבהיסטורייםתצלומים:המעגנההקמת
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:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

:י "תצלומים מארכיון אמ
.290תצלום . 12.8.1937מבט אל שובר הגלים המערבי לכיוון עבר הקשת : 1
.300תצלום 13.9.1937שובר הגלים המערבי מקצה הקשת אל מבט :2
.102תצלום , 2מבט אל הרציף המזרחי שהושלם בעת הקמת שלד מחסן פאלמר , 1937סוף ספטמבר : 3
.115תצלום , 11.11.1937, מבט אל שובר הגלים המערבי בזמן הבנייה: 4

12

34

תצלומים של הרציף המזרחי ושובר הגלים המערבי בזמן העבודות

1938פברואר-1937מאיהשנימשלבהיסטורייםתצלומים:המעגנההקמת

39
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2017פברואר 
:עמוד

ההנדסיההיבט:המעגנהחפירת

הסלעיבקירלהיעזרמההחלטהנבע,החופיבתחוםבחלקונמצאאשר,שנבחרבמיקוםהמעגנהביצוע

ביניהןמורכבותהנדסיותעבודותביצועחייבהזוהחלטה.הגליםלשוברכיסודותלחוףהסמוךהטבעי

,מנוסיםועובדים"בונהסולל"ידיעלבוצעההעבודה.חולושאיבתסלעית-ימיתבקרקעמסיביתחפירה

הקרקעיהסלעאתלפוצץשנועדכבדהנדסימיכוןלמקוםהובאכךלשם.שביווןסלוניקייוצאייהודים

שלהצפונילחלקהועברהחול.חולשלגדולותכמויותלפינויומשאבות,הכניסהותעלתהמעגנהבאזור

גליםשוברלבנייתשימשומהאתרשפונוהסלעים.(סירותותיקוןלבנייהאזור)מספנהיצירתלצורךהמעגנה

.זועלזושנערמות(ברזלרשתות)גביוניםבתוךהונחוהאבנים.הגליםלוכדבאזורמדורגותוטרסותזמני

כלים הנדסיים כבדים  –י "תצלומים מארכיון אמ
:1936-1938, בעבודת הקמת הנמל

תצלום  , קידוח להכנסת חומר נפץ לפיצוץ הסלע:1
.  11'מס

.  90' תצלום מס. מנופים צפים: 2
.70' תצלום מס.קיר הים הזמני מגביוניםבניית :3
.87תצלומים. הקשהי פטיש "החדרת שיגומים ע: 4

96, 95תצלומים. מנופים שונים וכלים קידוח:5-6
.בהתאמה

תצלום . Ruston-Bucyrusחברת מחפר מתוצרת :7
.138' מס

7 6 5

42 3

1
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:שם הפרק

תיעוד היסטורי ופיזי-1פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

היםוקירותהמעגנהשלבניהטכנולוגיות

לאתרהבנייהחומריבאספקתםגםקשוריםאלא,ותכנונייםהנדסייםרקלאהיוהנמלבהקמתהקשיים

בשלושולילותימיםעבדואשרהפועליםבנחישותמפליגיםוהתיאורים,יהודיהיההעבודהכוח.הנחוץבזמן

.קשיםאוירמזגובתנאימשמרות

הנמללתכנוןהקשורבכלפריס-דהון'גבנמלהעבודותמנהלושיפמןשלימינםידשהיה,פריד.שהמהנדס

לצורך.(7,272-273י"אמ)החומריםואספקתהעבודותבניהולהרבהקושיאתתיאר,הפועלאלוהוצאתו

ק"מ12,000יצקו;ברזלטון1,500;מלטטון4,000;וחולחצץק"מ16,000:בשימושנעשההמעגנההקמת

:היוהעבודותבניהולהעיקריותהבעיות.בטון

מחששימיתלסביבהמתאיםואינודלותבכמויותשנמצאמקומיבעץשימושלעשותהיהניתןלא1.

.אותוהאוכלתהקדחת-תולעת

לאותהמתקדמתטכנולוגיה,מיובאיםפלדהשיגומיבאמצעותבוצעהגליםושובריהרציפיםביסוס2.

.מאירופהיובאולביצועםההנדסייםוהכליםהשיגומים.העת

.והמעגנההתעלהבתחתיתשהצטברוחולמשקעישלתכוףפינוילשםודוברותצףבמחפרהצטיידות3.

בארץנרכשההנדסיהמיכוןאירופאיםממפעליםמתאימהלהצטיידותלהיערךהזמןחוסרבשל4.

.שכנותבארצותוכןעבריתמתוצרת

מסוימיםחומריםייבואעלבריטיאיסורחלוכןארוךאספקהזמןדרשל"מחובנייןחומריייבוא5.

.העבודותלתחילתקודםעודהוזמנו(לגביוניםברזלורשתותשיגומים)הבנייהמחומריחלק.ומיכון

.ימיתבסביבהלעבודותמתאיםצמנטלאספקת'נשר'מפעלעםמיוחדייצורהסכםנערך6.

:י"תצלומים מארכיון אמ

.  31תצלום . 31.8.1937, שיגומי פלדה.:1
.161תצלום . לוחות עץ:2
מפלטות  מבטון לשיגומים פרט עוגנים : 3

.237תצלום (. '~מ1.5/1.5)טרומיות 
.250תצלום , עוגנים מתועשים:4
.230תצלום . רשתות לגביונים: 5
.232תצלום . הכנת גביונים: 6

1

2
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אביבתלבנמלנוסעיםתחנת

להפעילהמנדטממשלתרישיוןהתקבל,המעגנהפרויקטלהשלמתלעבודותבמקביל,1938פברוארבחודש

העליוןכנציבתפקידואתווקופשלעזיבתוערבהתקבלהרישיון.אביבתלבנמלנוסעיםלהורדתטרמינל

מלחמתפרוץערב,אלושנים.ציונית-הפרועמדתואתמשקףוהוא,הבריטיתהמנדטממשלתמטעם

המשמעות.(החמישיתהעלייה)אירופהממדינותבעיקראינטנסיביעלייהבגלהתאפיינו,השנייההעולם

התרגשותועוררהסמליתהייתה-הראשונההעבריתהעיר-אביבבתלעלייהקולטנוסעיםנמלהפעלתשל

.ומעורבותותיקותעריםשתי,וחיפהיפובנמליהעוליםנקלטוהעתלאותהעד.ביישובעצומה

הנמלהרחבתתכנית

:הבאיםהמתקניםהקמתחייבנוסעיםנמללהפעלתהרישיון

רפואילשירותומשרדיםחדריםלרבות,וחפציהםלנוסעיםומכסמעברתחנתמרווחאולםבניית.1

.העלייהמחלקתשלולשכות

.והעליההבריאות,המכסמחלקותלדרישותבהתאםהעוליםבשבילחיטויתחנתבניית.2

הסעתלשם,אחתכלאיש40שלבתפוסה,מנועסירותשלושהנמלשלהכליםלמצבתלהוסיף.3

.הנוסעיםרציףאלהיםבלבהעוגנותמהספינותנוסעים

.המעגנהשלהדרומיתבדופן(איורראה)הנמללהרחבתתכניתהעמיד,העירוניהמהנדס,שיפמן.י

."הנמלשללשכלולועבודות"דאזבעיתונותנקראונוסעיםלקליטתהנמלבהתאמתהקשורותהעבודות

פיעל.המבניםוהקמתההכנותלבחינת,אביבתלבנמלהשלישיתבפעםהעליוןהנציבביקר1937בנובמבר

.הביקורתלתחנתבסמוךהמערביברציףהורדווהנוסעיםהמעגנהאלנכנסוהנוסעיםסירותהתכנון

דרךהעיראללצאתופנוהתחנהמןהשתחררובדיקותסדרתלאחר.הנוסעיםתחנתלכיווןצעדומהרציף

.ציוןשער

הנלוותוהפיתוחהתחבורהתשתיותושל,לנוסעיםהדרושיםהמבניםשלההקמהעלויותי"אמנתוניפיעל

:(משמאלמפהראה)שבוצעוהעבודותפירוט.י"לא7000-בכהוערכולהן

.ר"מ2550-הסופישטחו,3'מסמחסןהרחבת1.

.ר"מ1000שלבשטחהנוסעיםאולםבנייןהקמת2.

.ר"מ330שלבשטחחיטויתחנתהקמת3.

.'מ12ורוחבו'מ44שאורכו,המעגנהשלהדרומיתבגדהנוסעיםרציףהקמת4.

.הבאבעמודהרחבה-ציוןשעררחובבאמצעותלעירהנוסעיםנמלחיבור5.

.במפהמופיעלא-ר"מ1000שלבשטח4'מסמחסןהקמת6.

.גישהודרכיכבישיםסדור7.

הנוסעיםנמל1.4

1938תכנית הנמל ומחסניו בשנת 
. לא ממוספר, 2י "אמ: מקור
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ציוןשעררחוב-העיראלהנוסעיםנמלחיבור

בתאריךהחליטהאביבתלעירייתשלהשמותועדת

רחובאלהנוסעיםמתחנתהמוביללרחובלקרוא6.2.1938

ציוןשעררחוב."ציוןשער"בשם(הירקוןכיום)התערוכה

ושימשסיטרידובעברהיהזהשםאתהיוםעדנושא

.רכבכלילתנועת

דוקלברזלשערהוצבציוןשעררחובשלהמערביבקצה

לאהשער.רשתגדרהוקףהאזור.הדרךכרוחבשרוחבו,כנפי

.שרד

הרציפיםלמרחבבסמוךשהוקםהשנילשערהיהציוןשער

הלאומיםחברברחובראשינמלשערלוקדם,המעגנהשל

.(הסירהיורדיג"כרחובכיום)

.סמליתחשיבותזהלשער

.(השעראתפותחהנציבושלהמנעולשלתמונות)

.D817-021תצלום , אוסף התצלומים הלאומי: מקור. 1938, פרט שער הברזל וגדר רשת מרחוב שער ציון

ספריית  מטסוןאוסף : מקור. מבט מתוך הנמל. 1938, קהל ממתין לפתיחת שער ציון ביום פתיחת הנמל
.17093תצלום , הקונגרס האמריקאי

.  קורטברמר: צלם. מבט מרחוב שער ציון. 1938, קהל ממתין לפתיחת שער ציון ביום פתיחת הנמל
.1641338תצלום , חיפה' אונספריית : מקור

שער ציון
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1938פברואר,הנוסעיםנמלחנוכת

ידועשהיהאףעל."ציוןהר"הראשונההיהודיתהנוסעיםספינתאביבתלבנמלעגנה23.2.1938בתאריך

בעלהיהזהמעמד,אביבבתלנוסעיםתורידולאבחיפהתעגוןהספינהקשיםאוירמזגתנאישמפאת

דגלאתלהניףלתושביםוקראהחגיוםעלהכריזהאביבתלעיריית.היהודיליישוברבהסמליתחשיבות

כיכרותואתהנמלשטחאתקישטההעירייה.חגיגיבאורהבנייניםאתולהאירבתיהםעלבריטניהודגלציון

סמלוגםהוצבבו,ביאליקברחובהעירבנייןאת(סמואלהרברט,המושבות,דודמגן)המרכזיותהעיר

.המדינותדגלינתלוהשונותהסירותועלמופתיבסדרסודרההמעגנה.הנמלשלהמואר

לקידומוכהונתושנותבמשךבמרץשפעל,ווקופהעליוןהנציבבנוכחותנחגג'ציוןשער'פתיחתטקס

מכובדיכלבוונכחו,המחסניםבאחדנערךהטקסהסועריםהתנאיםבשל.אביבתלנמלשלולפיתוחו

70,000-וכבאירוענכחואיש20,000-ככ"בסה.ותושבים(לאירועברכבתשהגיעו)העולים,ומושליוהיישוב

זולמטרהשהוכןזהבבמפתחהמבנהשעראתהנציבפתחהנוסעיםלאולםבהגיעו.בנמלהיוםבאותוביקרו

.הקהלשלממושכותתרועותלקולבמתנהלווניתן

.324י תצלום "אוסף אמ: מקור. מנעול ומפתח מזהב שהוכנו לכבוד טקס פתיחת נמל הנוסעים: 1
.322י תצלום "אוסף אמ: מקור. הנציב העליון ווקופ פותח את שער נמל הנוסעים: 2
.י"ארכיון אמ: מקור. 23.2.1938, הזמנה לטקס הפתיחה הרשמי של נמל הנוסעים: 3
הנציב העליון הרביעי ארתור ווקופ וראש עיריית תל אביב ישראל רוקח בטקס פתיחת נמל  : 4

.001455582תצלום ,חיפה' ספריית אונ: מקור. 1938, הנוסעים
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:הלוחיתשעלהטקסט

העליוןהנציבמעלתוהודפתחזהבמפתח"

תחנתא"תנמלאתווקופ.גארטורסירי"לא

אוצרי"עשנמסר23.11.1938ביוםהנוסעים

."היםמפעלי
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הנוסעיםנמלפעילות

כמות.המדינהקוםבתקופתגםפעיללהיותהמשיךהידועוככל1938בשנתפעילותואתהחלהנוסעיםנמל

שנמלהיאההערכה.(374'עמ,7י"אמ:מקור)המצורףבגרףמתוארת(נכנסים/יוצאים)התפלגותםהנוסעים

.המדינהבשעריהנכנסיםמהעולים10%-כקלטאביבתל

ערךבעלתהייתההיאאולם,התנועההיקפימבחינתצנועההייתהנוסעיםכנמלאביבתלנמלשלפעילותו

.גדולהסמלית

.  1938, 2על הרציף מול מחסן פאלמר , אלפי מבקרים ביום חנוכת נמל הנוסעים
.1159תצלום , ארכיון עיריית תל אביב: מקור. ראובן גרוס: צלם

העוגנות  ועליהן דגליהם המדינות מופתי סירות המעגנה בסדר : יום חנוכת נמל הנוסעים
.17102תצלום , ספריית הקונגרס האמריקאימטסוןאוסף : מקור.1938, בנמל

45



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

תיעוד היסטורי ופיזי-1פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

סיכום-אביבתלבעירלנמלויחסוהבריטיהממשל

,מפליגיםשינוייםחלו(1931-1938)ווקופארתורסירי"באהרביעיהעליוןהנציבשלנציבותובתקופת

היטלרעלייתבעקבותאירופהליהודיהארץשעריאתפתחווקופ:היהודיליישובהקשורבכלבעיקר

,היובארץווקופשלהראשונותשנותיו.היהודיהיישובמנהיגיעםעמוקיםידידותבקשריוהיה,לשלטון

.(114:נאור)מתמשךדבש-ירחמעין,היהודיהיישובמבחינת

אפרילבשלהיווקופארתורהעליוןהנציבבפניהוצגאביבתלבחוףסחורותלפריקתמזחלהקיםהרעיון

מזחלהקיםהבקשה.העתבאותההיהודיתהסוכנותשלהמדיניתהמחלקהמנהל-שרתוקמשהי"ע1936

לבחינתועדהפלומרהנציבמינה20-הבשנותכבר.חדשההייתהלא,יפומנמלבמנותק,היהודיםעבורנפרד

'עמ,1שטרן)הרעיוןנזנחבחיפהנמללהקים1927בשנתשהוחלטולאחר,ליהודיםנפרדמזחובנייתיפונמל

הסכמתו.יפובנמלמהשביתהלחדולהערביםאתולעודדשרתוקשלבבקשתולעייןהבטיחפלומר.(116

הקמתבהוצאותתישאלאהממשלהכיבתנאי15.5.1936בתאריךבטלפוןהתקבלהווקופשלהעקרונית

מטרדיםהיוהיהודיהיישובנציגי.(48'עמ,7י"אמ)בלבדהדריםויטענו,בלבדבנייןחומרייפרקווכיהמזח

.קצובהלתקופהההסכמהארעיותעלהצהרהבכךוראו,מסודררישיוןהתקבלשלאמכך

מכןולאחר1936מאיבחודשבאתרביקרהוא.בהתפתחותוותמךבנמלהעבודותהתקדמותאתליווהווקופ

השניהשלבבתקופתנוספותופעמיים(12.1.1937וכן18.12.1936)המעגנהשלהראשוןהשלבעבודותבמהלך

לווהוהנציב,סמליתחשיבותבעליהיוהביקורים.(הנוסעיםנמלחנוכתבמעמדהייתההשנייההפעם)

העבודותמנהל,העירראשיקיבלוהמשלחתפניאת.וקציניםמושלים,מזכירהכוללתבריטיתבמשלחת

במעגנתהעבודותהתקדמותאתבחןהנציב1938בשנת.השותפותהחברותונציגי,פריס-דהון'גבנמל

.הירקוןשפךשלהשניבצדובהקמתהשהוחלרידינגהכוחובתחנת,הנמלומחסניהסירות

הנוסעיםנמלפתיחתביוםבנמלשהתקייםרחבבאירוע'ציוןשער'פתיחתבטקסכבודאורחהיהווקופ

וניתןזולמטרהשהוכןזהבבמפתחהמבנהשעראתהנציבפתחהעוליםלתחנתבהגיעו.1938פברוארבחודש

הנמללהקמתביחסהתומכתעמדתואתשיקףנאומו.הקהלשלממושכותתרועותלקולבמתנהלו

:(144'עמ,7י"אמ)ולהתפתחותו

,  ומעולם לא זזתי כמלוא נימה מאותה החלטה, ונמל משלה, לתל אביב הזכות לבנות מזח משלה"

הנני מאושר באמת  , רבותי. ]...[ במשהונתערערועוז רוחכם והחלטתכם הנחושה לא –ואף אתם 

". להכריז על פתיחתו של נמל זה גם לתנועת סחורות וגם לתנועת נוסעים

אתהממשלההרחיבה1946באפריל.הבריטיהצבאלטובתמתקניועלהנמלהולאםהמלחמהבתקופת

ההיבטיםכלבניהולהממשלהמטעםאפוטרופוסשלמעמדקיבלהוהחברהבנמלי"אמשלסמכויותיו

שנקבעואחריםומיסיםנוסעיםדמי,ברציפיםשימושדמי,עגינהודמימיסיםגביית:האדמיניסטרטיביים

-הנמלאתלשקםי"אמשלהכלכליתליכולתביותרגדולהחשיבותבעלתהייתהזוהחלטה.החופיםבתקנות

היהשלוהתפעולומאזן,ופיתוחוהנמלאחזקתלצרכיוארנונהממיסיםרווחיםלנמלהיולאהזמןלאותועד

.שלילי

.21.5.1936האישור הרשמי לפריקת סחורות התקבל ב 
.55' עמ, 7י "אמ: מקור
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ביחסמידעלפרוסהסקירהמטרת.השניםלאורךהסחורותנמלפעילותוניתוחבתיאוריעסוקזהפרקתת

אלותמורותשליחסןואתהנמלשלהפעילותבהיקפישחלוהתמורותאתולבחוןבנמלהמסחריתלפעילות

.בוהכלוליםוהמבניםהנמלשטחהרחבתעל

:הבאיםזמןלפרקיבחלוקה,כרונולוגיבאופןתוצגהפעילות

והביסוסההקמהשלב–1936-1939.א

השנייההעולםמלחמתתקופת–1940-1945.ב

העצמאותמלחמתבתקופההנמל,מסחריתלפעילותחזרה–1946-1948.ג

המדינהי"עהנמללרכישתעדשוטפתפעילות–1949-1955.ד

.הסופיתלסגירתועדבנמלשוטפתפעילות–1956-1965.ה

אוכלכליים,פוליטייםמגורמיםכתוצאההנמלבתפקודלשינוייםהחופפיםדרךאבניעלמתבססתהחלוקה

.להלןשיוסברכפיאחרים

1936-1939השניםביןהנמלפעילות
:הנתוניםמקור

.5י"אמ;3אמי;52'עמ,8עירייהידיעות;124'עמ,7עירייהידיעות;134'עמ,6עירייהידיעות;238'עמ,4עירייהידיעות

המעגנה)המזחגביעלנפרקהשהסחורהבזמן,דצמבר-מאילחודשיםמתייחסים1936לשנתפעילותנתוני

באופןעלההנמלשלהפעילותהספק.הדקובילקרוניותבאמצעותהמחסניםאלוהובלה,(הוקמהטרם

בינואר.מנופיםבאמצעותמואצתפריקהויכולת,הסירותמעגנתשלהחלקיתפתיחתהלאחרמשמעותי

שסיפקההמעגנהבבריכתלעגוןהסירותהחלו,הסירותמעגנתשלהראשוןהשלבעבודותסיוםעם,1937

הייתהזהבשלבהמעגנהבריכת.הירקוןשבמעלהלסירותבמחסהשימושעודנעשהולא,שקטיםמיםלהן

מנופי)מדליםשניבמעגנהנחנכו1937ביולי.סירות40עלעמדשלההעגינהוכושר,הסופימגודלהכמחצית

1.5עדשלמשאותשהריםיותרקטןומדלה,טון5עדשלמשאותומריםפסיםעלהנעגדולמדלה:(הרמה

הגובהבהפרשהונחסרט-מסילתמתקן.נוספיםמנופים4וברציפים,מנופיםשניבמזחהיולאלובנוסף.טון

.בנוחותסחורותלהעבירבכדי,הרציפיםשניבין

המשיך-וייצואייבוא–המטופלתהסחורהוהספקנוסעיםלתנועתהנמלנפתח1938פברוארבחודש

.סירות80עלעמדשלההעגינהוכושרהעגינהבריכתעלהעבודההושלמה.להעלות

1965עדהנמלפעילות1.5

1936-1939השנים בין פריון העבודה בנמל תל אביב 

בטונותהייבוא בטונותהייצוא ימי עבודהקיטור שעגנואניות ' מסשנה

1936*11013328,4771,858

193753624999,12726,913

1938818279139,33556,502

1939485283158,50748,202

לשנהסחורותטון300,000,הדרפריתיבותמיליון2להעברתכושרבעלאביבתלנמלהיה1938שנתבסוף

.סירות80-וכסרטמסילות2,מדלים7בוופעלודונם75עלעמדהנמלשטח.נוסעיםכנמלגםולשמש

עודנשאולאכמותייםבנתוניםהתרכזבנמלהפעילותאודותהעירייהשלבביטאונההדיווח1939משנתהחל

הנכנסותהסחורותכמות–הנמלבפעילותהתייעלותעלמצביעיםהנתונים.והקמהעשייהחדוותשלאופי

זועלאביבתלבנמלהפעילותהיקףעלה1939-1941בשנים.העוגנותהאניותבכמותירידהשחלהבעודגדלה

.חצותעדמשמרותבשלושעובדים1800-כבנמלהועסקושיאבנקודות.יפונמלשל

ענףעלברובונשעןהייצוא.הייבואמהיקףמשמעותיתגבוההייצואהיקףהיההנמלהפעילותשנותלאורך

.(מאי-ינואר)מובהקתבעונתיותהמתאפייןההדרפרי

1936-1939נתונים ביחס למשק נמל תל אביב בין השנים 

עובדים מועסקיםשנה
שטחי אחסנה 

(ר"מ)מקורים 
שטחי אחסנה לא  

(ר"מ)מקורים 
ומסילותמנופים

19362762,0001,0002

19376405,0005,00010

193810707,50010,0009

193912567,50011,000

47



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

תיעוד היסטורי ופיזי-1פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

1940-1945:השנייההעולםמלחמתבשנותהנמל

47'עמ3-4חוברת:18שנה;13'עמ10חוברת;29'עמ2-3חוברת:16שנה-א"תעירייתידיעות:הנתוניםמקור

מוחלטתפעילותלעצירתעדבינלאומיבסחרהקשורבכלהנמלבפעילותהאטההחלה1940משנתהחל

נמלנסגרמעשיובאופן,הפתוחביםאניותעגינתעלאיסורחלהשנייההעולםמלחמתפרוץעם.1941ביולי

בנמלעגינההייתהלא1944אוקטוברועד1941יולימחודש.מסחרייםשיטכליבפני(יפונמלוגם)אביבתל

במגרשיהבריטיהצבאחנההמלחמהבשנות.בנמלהמסחריתהפריקהחודשה1945בנובמבר.כלל

.(1980,אביצור)התערוכה

היההנמלכינמצא(א12עמוד,שם)1936-1946לתקופהשנערךכלליוהפסדרווחח"דולעילהאמוראףעל

עלעמדההפסדסך.סחורותכנמלפעללאבהן1943-1944בשניםלמעט,פעילותשנותכללאורךהפסדי

.אביבתללעירמשמעותיעבודהמקורהיההנמלכילצייןחשובזהבהיבט.י"לא112,000

סירותבבנייתוכן,הבריטיהמלכותיהצילשירותואנשיםציודבהספקתי"אמעסקההמלחמהבשנות

הנוסעיםסירות,השיטכלי.עובדים200-האתעברלאאלובשניםהמועסקיםהעובדיםמספר.עבורו

,הבריטיתולממשלההצבאייםלשלטונותמטעןבהובלתעסקוהנמלשלוהקרונותהמכניהציוד,והדוברות

הנרחביםבמחסניםעזרההבריטיםמצאוכןכמו.הלחימהלחזיתהקרוביםנמליםתפעוללצרכיוהושאלו

תעשייתזובתקופה.'וכדמלאכהכבתילשימוש,צבאיתהספקהלאחסוןהמזרחירידמתקניושלהנמלשל

בנתהואףלפלישהשיטכלילבריטיםוסיפקהצבאיתתעסוקהמצאהאביבתלבנמלשפותחההסירות

ובארץבפרטאביבבתלבמספנהשנבנוביותרהגדוליםהשיטלכלישהיומוקשיםשולותספינותשתיעבורם

.משמעותיבאופןגדלהלמספנותששימשוהסככותכמותזובתקופה.בכלל

לאורךשוניםבנמליםהוצבוהם.המלכותיהצישלכימאיםושימשוהצבאיתלפלוגההתגייסוהנמלעובדי

החלהמלחמהבשנותבנוסף.זהבהיבטבאהדהוהוזכרו('וכדטריפולי,טוברוק,יוון)והלבנטהתיכוןהים

הראשונההדיגספינתלנמלהורדה1940בשנת.עמוקיםבמיםלדיגראשיכנמלגםלשמשאביבתלנמל

.(כיום26'מסמבנה)הצפוניתבמספנהשנבנונוספותספינות20-כהובאוואחריה

,נורבגיה,הולנד)אירופהמדינותמולישיריםסחרקשריבפיתוחי"אמהנהלתעסקההמלחמהסוףלקראת

האניותמסלולישלהפקידהנמלילרשימתאביבתלנמלאתלצרףאותםלעודדבמטרה(ואחרותבריטניה

הנמליםמגווןאתמוקטנתעולםמפתעלמציגהמשמאלהתעודה.אביבתללנמלייעודייםקוויםולפתח

.(1945אוקטובר)ו"תשחשווןבחודשנחתמההתעודה.אביבתלמנמלשיצאוספינותפקדואותם
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.יםמפעליאוצר
,א"תנמלשלהדרומיבחלקבנייתהממקום"המוקשיםשולת"העברתפעולות2.
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http://cgate.co.il/nostalgia/liberman/pages/A002_030.htm

תצלומים,י"אמארכיוןמקור.2-ההעולםמלחמתבתקופתבמעגנהדיגספינות3.
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העצמאותמלחמתערב1946-1947השניםביןהנמלפעילות
47'עמ3-4חוברת:18שנה;13'עמ10חוברת;29'עמ2-3חוברת:16שנה-א"תעירייתידיעות:הנתוניםמקור

לגבותהזכאינמליםרשותשלמעמדלווהוענק,י"אמלידיאביבתלנמלשלניהולוהוחזר1.4.1946בתאריך

שבהבתולדותיוהראשונההשנההייתה1947שנת.ספינותורישוםרישויאגרות,רציףדמי,עגינהדמי

.המכספקידירקבנמלנותרוהבריטיתהממשלהמטעם.רווחהציגאביבתלנמלשלהמאזן

החברהעלכיהתבהר.התבלהאוהוחרםשמרביתו,הנמלציודשלמצבושאלתעלתההעבודהחידושעם

פעילהיהלאהנמלבהםהשניםבמשךזהבתחוםשחלולתמורותוהתאמתוחידושולצורךנוסףהוןלהשקיע

שנתשלהשנייהבמחציתהסתיימוי"לא62,500כשלבעלותוההצטיידותההוןגיוס.מסחריתמבחינה

.המעגנהשלהנתוןגודלהבשלמוגבלהיהבנמלהפעילותהיקףאולם,1947

לנמלהנכנסתהסחורהכמותהגיעה1948ובשנת,העצמאותמלחמתבשנותגםשוטפתבעבודההמשיךהנמל

.(טבלהראה)טוןאלף200-מלמעלהשללשיא

1948-1952,י"אמי"עיפונמלניהול

ציוד.תחמושתוארגזיבמוקשיםזרועההייתההנמלבריכתתחתית,יפונמלננטשהעצמאותמלחמתבזמן

.הטוביםבימיו250-300שלמצאימתוךבלבדרעועותסירות60-כבוונמצאומושבתהיההנמל

."אביבתלנמלשלהדרומיהמעגן"כעתשנקרא,יפונמללתפעולהאחריותאתי"אמקיבלההמלחמהבתום

חזר1949בשנת.אביבתלמנמלציודכךלשםוהעבירה,יפונמלהשמשתלשםשיקוםבעבודותהחלהי"אמ

אתעצמועלנטלאביבתלנמלואילו,ההדריםלייצואבעיקרשימשיפונמלאלובשנים.לפעילותיפונמל

.יותרגדולהפריקתםשכדאיותהייבואמכסות

אביבתלנמלואילו,התחבורהמשרדלידייפונמלעלהאדמיניסטרטיביתהאחריותהועברה1952בשנת

.י"אמידיעלמנוהללהיותהמשיך

1946-1948השנים בין פריון העבודה בנמל תל אביב 

הייצוא בטונותהייבוא בטונותימי עבודהקיטור שעגנואניות ' מסשנה

194619822776,93830,910

1947446268135,00045,000

1948540217,20169,549

הנמללשטח96/תאתכניתאושרה1947בשנת

לייעודהעיקרייםהיבשתייםהשטחיםאתשייעדה

מערכתהתכניתהסדירהכןכמו.מיוחדאזורשל

.הקייםמהבינויניכרחלקלהריסהסימנהוכןדרכים

כוונתאתמשקףאישורהאך,מומשהלאהתכנית

הנמלאתלפתחי"אמוחברתהעירונייםהגורמים

כושרהגדלתלשםבוהשימושיכולתאתולהרחיב

.שלוהפעילותשלהנשיאה

וייעודיתכניותסקירת-הפרקבהמשךהרחבהראה

.קרקע
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(1947-1948)העצמאותבמלחמתהנמלתפקיד

186-195'עמ,7י"אמ:מקור

כמוצאאביבתלנמלשימש,וקרבהההולכתהעצמאותלמלחמתהיהודיהיישובשלההכנותבתקופת

מוקףהיהעצמוהנמל:כוחותמוקףהיההנמלששטחלמרותזאת.התיכוןליםפיקוחנטולוכמעטחשוב

אנשיידיעלנעשתהעליושהשמירההתערוכהבשטחחנההבריטיההנדסהוחיל,אזרחיתבריטיתמשטרה

.הערביהלגיון

אניותעלהגנה,היםמצדאביבתלעלהגנההיושמשימותיה'המעגן'פלוגתהוקמהההכנותבמסגרת

בפברוארפורקההפלוגה.מהאווירמתקפותכנגדוהכנה,ותחמושתנשק,ליישובאספקהלפרוקשתבואנה

שלאפםתחתולהברחתונשקשלסליקיםלהקמתדאגההפלוגה.העצמאותמלחמתסיוםעם1949

בתנועההיטבשנטמעו,לחימהואמצעינשקשלגדוליםמשלוחיםלהגיעהחלו1948בראשית.הבריטים

היוליעדםהלחימהחומריפיזורלשםהפלוגההשתמשהבהםההסוואהאמצעי.הנמלפעילותשלהערה

שלטון200תחתשהוסתרנשקאו,ימיבמשלוחשהגיעובאמבולנסיםשימושנעשההיתרבין,מגוונים

הצבאייםולארגוניםליחידותנשקהוברחשדרכוהיחידלאשנבאביבתלנמלהפךאלובימים.א"תפו

.היהודיים
.תצלומים בתפזורת. י"ארכיון אמ: מקור. תצלומים לאחר פגיעת הפגז

.3' פגיעת פגז במחסן מס1.

.ל "כנ2.

.2' מסבמחסן פגיעת פגז 3.

123

והוכנו,הגנהעמדותנקבעו,מזוייןבטוןשלעמדותהוקמו:למלחמהובהכנותהנמלבביצורהחלוזובתקופה

האווירחילמטוסיהפציצו,16.5.1948ראשוןביום,המדינההכרזתלאחרספוריםימים.לעובדיםמקלטים

עגנההעתבאותה.נמלעובדי3שלולמותםולציודלמחסניםרבלנזקגרמהההפצצה.אביבתלנמלאתהמצרי

.כבדאסוןנמנעוכךנפגעהלאהספינה,נפץבחומרימלאהספינהבנמל

פגיעהמציגים(משמאל)י"אמבארכיוןשאותרושוניםתצלומים.אופןובאיזהנפגעמהמחסניםמיידועלא

.(8'מסמבנהכיום)2'מסובמחסן(4'מסמבנהכיום)הבטוןבמחסן

כןפיעלאף.החשיכהבשעותחלקיבאופןובוצעה,אוגוסטלחודשעדלחלוטיןכמעטהופסקהבנמלהעבודה

.(הקודםבעמודטבלה)בנמלשעברוהמטעןכמויותמשמעותיבאופןהצטמצמולאזובשנה

.1952בשנתממנהנלקחזההיתר.נמליםכרשותממלכתיתזרועלשמשהיתרי"אמקיבלההמדינההקמתעם
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1949-1952מיםעמוקנמלוהקמתהנמללהרחבתתכנית

186-195'עמ,7י"אמ:מקור

היישובשלהגדולההציפייהולאורהחלוקהתכניתבדברם"האוהחלטתשהתקבלהלאחר,1948בפברואר

תכניתלהזמין,המסחרולשכתהיהודיתהסוכנותבעזרתהנמלהנהלתהחליטה,עצמאותלקבלהיהודי

היקףרחבתתכניתהוכנה.לנמליםמומחיתאמריקאיתייעוץמחברתאביבבתלמיםעמוקנמללהקמת

.גניזתהעדשניםמספרבמשךבהעסקוהעירונייםוהמוסדות

.זהלפרקבנספחהרחבהראה
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1949-1956השניםביןהנמלפעילות

בנמלהנפרקתהסחורהכמותבהדרגהפחתה,יפונמלשלמחדשהשמשתולאורכנראה,1950-1952השניםבין

ועמדה30-השנותשלהזוהרבימיהיקפיהעלבנמלהפעילותחזרה1954-1956בשנים.(טבלהראה)אביבתל

.וטעינהפריקה-שנתייםטון200,000-כשלממוצעעל

ישראלמדינתידיעלי"אמרכישת

רשותשלממלכתיתזרועלשמשי"אמשלההסמכהביטולעל,גוריון-בןדוד,הממשלהראשחתם1952בשנת

.אביבתלנמלעלהבעלותאתישראלמדינתרכשה1955בשנת.התחבורהלמשרדהאחריותאתוהעבירנמלים

מניותאתכללההרכישה.י"אמשלההנהלהמועצהר"יוששימשרוקחישראלמולהתנהלהרכישהתהליך

,מדינהלבעלותעברוהמקרקעין.(והבאזהבעמודמסמכיםראה)בנמלהבנוייםהנכסיםאתוהןהחברה

ליצורמדאגותיהחלקי"מאמהסירהבנמלהפעילותלזירתהתחבורהמשרדשלכניסתו.י"אמבאחזקת

לנמלעבודהלאספקת,היתרבין,אחראיהיההתחבורהמשרד.ספנותחברותעםבינלאומייםהסכמים

.המדינהשלהשוניםהנמלמתקניביןמטלותחלקותבאמצעות

(  בטונות)1950-1956שטעון בנמלי יפו ותל אביב 

.  311'עמ, 7י "אמ: מקור

כ שנתי"סהכ"סהטעינהפריקהשנה

יפוא"תיפוא"תיפוא"ת

1950204,000120,0004,00028,000208,000148,000356,000

1951173,00093,0001,00024,000174,000117,000291,000

195298,00062,0002,00020,000100,00082,000182,000

1953192,0002,700

1954207,1525,963213,075

1955201,3241,864203,188

1956192,9451,173194,118

1
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2 1

.16.3.1955תאריך(עמודיםשני)הצדדיםשניי"עחתום,י"אמלביןישראלמדינתביןמניותרכישתהסכם
.י"אמחברתארכיון:מקור
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1957-1965השניםביןהנמלפעילות

י"אמחברתארכיון:המסמכיםמקור

הוחלמקסימלייםפעילותלהיקפיוחזרתו,50-השנותאמצעועד40-השנותמסוףהנמלבפעילותהגידוללאור

הארכתוכן,והארכתם(הגליםשוברי)הנמלקירותלבדיקתהנדסיותעבודותבביצוע1957-1960השניםבין

האחסוןשטחי,הציודמלאי.חדשיםמתקניםוהוקמוהאחסנהשטחיגםהורחבוזובתקופה.הרציפים

בסיסעלבוצעהחדשיםהמחסניםאיתור.משמאלהמצורףבמסמךכמפורט,חדשלשיאהגיעווהמקרקעין

.5בפרקמוצגתשניםלפיבינויומפת(2פרקראה)אות"ותצמפותניתוח

אילתנמליולהקמתחיפהנמללהרחבתתכניתלגבשישראלממשלתשלהתחבורהמשרדהחלאלובשנים

עדהבינייםבתקופתהצפויהגידולאת"לספוג"יהיהשתפקידוזמניכנמלהסתמןויפואביבתלנמלי.ואשדוד

-א"תשכ,הנמליםרשותחוקנחקק1961בשנת.ובאשדודבאילתוההקמהבחיפהההרחבהעבודותלסיום

מיום1094'מספרסומיםילקוט)אביבתלנמלעלחלהחוקכיהתחבורהשרהודיע1964ובשנת,1961

28.5.1964).

אביבתלבנמלהמסחריתהפעילותהפסקת

1961בשנת.בארץנוסףמיםעמוקנמלמיקוםלאיתורועדותהתחבורהשרמינה1954-ו1951בשנים

.הפינהאבןהנחהממלכתיובטקס,באשדודאותולהקיםהחלטההתקבלה

אביבותליפונמלישלזמניתבוסגירהעלבצוהתחבורהשרהורה,אשדודנמלשלהפעלתועם,1965בשנת

נמלישלהימיתפעילותםהופסקהבכך.כדאיתהייתהלארדודיםכנמליםוהפעלתםהיות,מסחריתלתנועה

.ויפואביבתל

,י"אמשלמועסקיםשהיו,ויפואביבתלנמלילעובדיהוצעווההסתדרותי"אמ,המדינהביןשנחתםבהסכם

מוקדמתפרישה;באשדודלמגוריםמעברוהסתגלותמענקהכוללאשדודבנמלהעסקההמשך:חלופותשלוש

.לזכאותםבהתאםלעובדיםניתנההבחירהזכות.פיצוייםעםפרישה;זכאיםלעובדיםלגמלאות

1

2'עמ,6י"אמ:מקור
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סיכום-1936-1965השניםביןהנמלפעילות

.362,372,373'עמ,7י"אמ:התרשימיםמקור

פרסוםמועד)1961לשנתעדפעילותושנותלאורךהסחורותנמלפעילותשלסיכוםמציגיםשלהלןהתרשימים

:הבאותהתובנותעולותהמצורפיםומהגרפיםשהוצגהההיסטוריתמהסקירה.(הספר

למעט,ויוצאתנכנסתסחורהטוןאלף200-כשליציבהממוצעתפעילותעלהנמלשמרשנותיורבבמהלך1.

.המלחמהבתקפותהפעילותהפסקתשנות

(1946)נמליםרשותשלמעמדשקיבללאחררקרווחילהיותהחלהנמל.בהדרגהעלההכספיםמחזור2.

ידיעללושהותרונוספותוהכנסותאחסנהשטחימשכירותרווח,מיסיםשלעצמאיתבגבייהוהחל

.הבריטיתהממשלה

נוסףגידולוכל,במלואונוצלהמעגנהשלהנשיאהשכושרנראהסחורהוהיקפיאניותתנועתשלבהיבט3.

.הקייםוהמיכוןהרציפים,המעגנהשלמשמעותיתהרחבהחייב

השווהבהיקףהייתההשניםלאורךאביבתלנמלשלהממוצעתהמסחריתפעילותוכייצויןההשוואהלשם

.(7'עמ,6י"אמ)חיפהנמלשלמפעילותו10%-ל
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יםשטחיייבושבאמצעותהנמלשטחהרחבת

ההרחבות.יםחלקיייבושאושטחיםצירוףידיעלהדרגתיבאופןהנמלשלשטחוהורחבהשניםלאורך

:(תרשימיםראו)המשמעותיותההרחבותתיאורלהלך.הנמלשלהתפעולשטחיאתלהגדילנועדו

באזור(בכתוםבמפהמסומן)דונם3.7-כשלבשטחצרהרצועהיובשה30-השנותשלהשנייהבמחצית.1

חולבאמצעותהמעגנההקמתעבודותבמהלךיובשההרצועההידועפיעל.הפריקהמזחשלהפעילות

.המעגנהבריכתמתחתיתשנשאב

בייבושלוותהזוהרחבה.(באדוםמסומן)הנמלשלהדרומילחלקודונם2-כלנמלצורפו1955בשנת.2

לאחרמיד.יםכחוףשימשהזהלמועדעדאשר,המסופחתהרצועהלאורךיםקירשלובהקמהצרמקטע

נוספתסככההוקמה1963בשנתהדרפרילאחסוןמזרחיתבדרוםבפינהסככההוקמההשטחצירוף

.י"אמשלדלקמיכלי1949משנתממוקמיםהיוהחוףבאזור,מדרוםזהלשטחבצמוד.עציםלאחסון

.היוםעודקיימיםאינםהמיכלים

מקטעייבושבאמצעותהנמלשלהיבשתיהשטחשלמשמעותיתהרחבהבוצעה1963-1964השניםבין.3

ביצועעללהחלטהשהובילוהנסיבות.המצורפתבמפהבאדוםמסומן–דונם13-כששטחוהצפוניהים

העץדקהמחופהלאזורבמרביתחופףהמיובשהשטח.ידועותאינןהייבושומטרותזהמורכבהנדסימהלך

לאורךיםקירלהקיםנדרשזובמסגרת.(הנמלצפוןמחסניכולללא)המעגנהשלהצפוניתלפאהעדכיום

.הייבושרצועתכל

20.1.1963תאריך , מפת נמל תל אביב
.קלסר כחול, י "ארכיון אמ: מקור

1963-4, שטח שיובש

30-שנות ה, שטח שיובש 

1949שטח שסופח 

30-שנות ה, שטח שיובש

1949, שטח שיובש

56



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

תיעוד היסטורי ופיזי-1פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

1965-1986השניםביןהנמלפעילות1.6

העירשלהאחוריתכחצרהנמל

הימיתההובלההפסקתלאחר.אביבתלנמלשלהטבעיתפעילותועלהגוללאתסתמהאשדודנמלפתיחת

שלהמבוניםהשטחיםאתמתחדשיםשנתייםבחוזיםלהשכירי"אמחברתהחלה1965בשנתאביבתללנמל

וכליחרסינהחנויות)"רחביםתצוגהאואחסוןלשטחיהנדרשיםועסקיםלחנויותהנמלבשטחוהסככותהנמל

מלאותמכולותשללאחסוןהםגםנוצלוהפתוחיםהשטחים.קלהותעשייהסדנאות,מוסכים,"(סניטציה

.העסקיםשלבסחורה

החברהידיעלשנוהלוהתערוכהמגרשילשטחהנמלשטחביןשהפרידהגבוההגדרהוקמההשניםבמשך

.אביבתללפיתוח

ציבורלצרכיהנמלשטחהפקעת

לשםשהוקמההתיירותולמשרדלעירייההשייכתממשלתיתחברה–אתריםביןהסכםנחתם1971בשנת

חצישלהקרקעחטיבתאתלפתחכדיזריםמשקיעיםקבוצתובין–יפו-אביב-תלבתחומיהתיירותפיתוח

מימושלצורך.וספורטבידור,מסחר,תיירותלמרכזאותהולהפוך(הנמלשטחכולל)בשלמותההירקוניהאי

Marina)מ"בעימיםעירחברת1972בשנתהוקמה,סיטימרינהלשםשזכה,הפרויקט City Corporation

Ltd.),כיזוחברהכלפיהתחייבהואתרים,ולאתריםהזריםלמשקיעיםמשותפתחברהלהיותנועדהאשר

.המופקעתהקרקעבחטיבתטווחארוכתחכירהלהשתוקנהלכךתגרום

ההפקעהאתלבצעהוסמכה

החוףברצועתדונם220-כבתקרקעבחטיבתוהשימושהחזקהזכויותאתאתריםחברתהפקיעה1973בינואר

הקרקעותלפקודת(2)22סעיףפיעל,האוצרשרמאתלכךלהשניתנההרשאהמתוקף,אביב-תלהעירשל

וכןהישןהמכבייהאצטדיון,אביב-תלנמלשטחאתכוללתהמופקעתהקרקע.1943,(הצבורלצרכירכישה)

."הישניםהתערוכהמגרשי"את

200-ל'הימיםעיר'בשםתכניתהציגרכטריעקבהאדריכל.השטחאתלהחיותניסיוןנעשה1973במהלך

,פתוחיםשטחים,מעגנהכללההתכנית.התערוכהומגרשיהמכבייהמגרש,א"תנמלנכלליםבהםדונם

.(בהמשךטבלהראה)ומגוריםמשרדים

ליוםעדאך,ציבורלצרכיההפקעהעלאתריםהודיעההאוצרשרשלההפקעההודעתלאחרספוריםחודשים

פיצוייםותשלוםהמקרקעיןעלחזקהתפיסת,כלומר-"ההפקעהשכלול"בוצעלאאלושורותכתיבת

והמשובחיםמהיקרים-המקוםנשאר,מוגדרתלאנותרהוהבעלות,הושלמהלאשההפקעהבגלל.לבעליהן

.וזנותלפשעומקורשניםלאורךמוזנח-העירבתחומיבמקרקעין

ניסתהאביבתללפיתוחוהחברה,התכניתאתלממשבכוונתםשאין,הזריםהמשקיעיםהודיעו1977בשנת

.הבקשהאתדחההמשפטביתאך,ההפקעהאתלבטל

-תלנמלבאזוראתריםחברתשלהפיתוחזכויותשלההפקעהאתלבטלהחלטההממשלהקיבלה1998בשנת

ושרשיטריתמאירהאוצרשרביוזמתהתקבלהכלכלהלענייניהשריםועדתבאמצעותההחלטה.אביב

עצםעדמומשהלא,עצמהההפקעהכמו,ההפקעהביטול.(11130.6.98ק.בהחלטה)יהלוםשאולהתחבורה

.התחבורהשרשלונשנותחוזרותהנחיותלמרות,הזההיום

.א"עת, ע"ארכיון אגף תב: מקור(. קו סגול)תחום הפקעת שר אוצר 
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

תיעוד היסטורי ופיזי-1פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

1987-1995השניםביןהנמלפעילות1.7

1987-1995,תיירותלצרכיהנמלפיתוח

שטחיאתהמייעדתהנמלשלהיבשתיהשטחאתלפתח"י"אמדירקטוריוןהחליט1987נובמברבחודש

זויוזמהקידםקיסרישראל.(19.11.1987החלטה)"לציבורפתוחובידורימסחרי,תיירותילמרכזהאחסנה

יערמשרדידיעלשהוכנהפיתוחתכניתהדירקטוריוןאישר1994בשנת.(1996-1992)תחבורהכשרבתפקידו

ראה)(17.3.1994החלטה)שריגגדעוןהנוףואדריכלרובננקולאה'אדר,אדריכליםישרמשרד,אדריכלים

המרכיבים.התכניתחזוןלמימוש(96/1/תאע"תב)תכניתבהכנתהחלהי"אמ.(הבאבעמודאיורים

:היוהתכניתשלהעיקריים

:כללההטיילת.מציציםחוףלביןבינושתקשורהנמלשטחלאורךרגללהולכיטיילתיצירת1.

היבשתיהשטחשלנקודתיתהרחבההכוללתהדרומיבאזורטיילת.א

המעגנהפתחמעלגובהלשיאלהגיעבמטרההמעגנהקירעלהנשענתעיליתטיילת.ב

המעגנהפתחמעלגשר.ג

(*הקרקעפניעלאועילית)הצפוניבאזורטיילת.ד

כמרכזוהשמשתם(1+2'מס,פאלמרמחסני)הנמלשלהראשוניםהפלדהמחסנישנישיקום2.

.מסחרי

קומתידוחניוןהקמתכוללמגווניםמסחרייםלשימושיםקומות15עדשלבגובהחדשהבניה3.

.(הצפוניבאזור)רכבים2,000להקרקעפנימעל

.הלברדןהימיהמהנדסבהמלצת,צפוןלכיווןהמעגנהפתחאתשיסיטגליםשובריצירת4.

רציפיםבאמצעות('מ8עד)קטניםשיטכלילעגינתהמעגנהשיקום5.

.שקועאמפיתאטרוןלרבות,התכנסותורחבותכיכרותיצירת6.

.בהמשךהרחבהראה–ארוךלטווחושלבמיידישלב–שלביםלשניחולקההפיתוחתכנית

.אחריםפרויקטיםבפיתוחתלותללאעצמאיבאופןהנמללפיתוחפיננסימנוףלייצרנועדההתכנית

:היתרבין,נקבעובה(3.8.1994)יוסקוביץברוךע"מהבפניההנדסהבמינהלהוצגההמיידילשלבתכנית

מלאחניהתקןכוללשאינותכנוןבקידוםיתמוךע"מה,מקובלאינולחניההמוצעהתכנון.א

המקומיתהוועדהלאישורויבואשונותתכניותמולבתיאוםיעשההגליםשוברתכנון.ב

.מחוזיתועדהבאישור,הארוךלטווחלתכניתובהתאמהזמניבאופןיינתנועסקרישיונות.ג

.11,1.6.1994גיליון,(חלקי)הארוךלטווחכלליתפיתוחתכנית

.כחולקלסר,י"אמארכיון:מקור

טיילת חוף דרומית

טיילת חוף עליונה

גשר מעל תעלת המעגנה

טיילת חוף צפונית

מבנים קיימים לשיקום

קומתיתחניה דו 

מוצעתטיילתתוואי
.2015מאי , התכתבות עם משרד אבנר ישר;2.6.15, שריגגדעון ' אדרטלפוני עם ראיון * 
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

תיעוד היסטורי ופיזי-1פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

(תאריךללא)*1987,הנמלשטחלפיתוחרובננקוולאהאדריכליםישר,אדריכליםיערתכנית

(11)2194מיקום64804פריט,אביבתלעירייתארכיון:מקור.אביבתלנמלמרחבלשיקוםהצעהחוברתמתוךשרטוטים

.(2015מאי,במייל)ישראבנר'אדרי"עהחוברתתיארוך*
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

תיעוד היסטורי ופיזי-1פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

1994-1995ביצוע,תיירותלצרכיהנמלפיתוח

.19עמוד,2000תחבורה,מעריב.לתחייהקםאביבתלנמל.12.7.1994,אפרתיאבי:מקור

.ביצועשלביותללהכרובננקוולאהאדריכליםישר,אדריכליםיערי"עשהוצעה,הנמלשטחלפיתוחהתכנית

.הארוךלטווחושלבמיידילביצועשלב

1994,מיידיביצוע-'אשלב

:כללוהואהנמלבחזותלטפלנועדהמיידיהביצועשלב

מתנשאת'מ100ואורך'מ3ברוחב,הטיילת.המערביהמעגנהקירמעלמעץעיליתטיילתהקמת.א

.המעגנהשלהמערביהרציףשלהגליםשוברעלנשענתכשהיא'מ2.5שללגובה

לעגינהוהשמשתההמעגנהבקרקעיתשהצטברחולשלטונותמאותפינוי.ב

.ומסחרלבילויהנמלשטחילהחייאתותשתיותתאורהיצירת.ג

התואמיםבעסקיםוהחלפתם,תיירותיבפיתוחענייןלהםשאיןעסקיםשלבהסכמהפינוי.ד

.ומסחרתיירותשללתמהיל

היתרי,ישראלמקרקעימינהלמולהנושאלהסדרתהנוגעבכלי"לאמוסייעהזובתכניתתמכהאביבתלעיריית

הנחוצותהתשתיותמבחינתהמיידיהביצועשלבאתהשלימהי"אמ.חורגלשימושעסקרישיונותוקבלתשיפוץ

הטיילת.(מועדונים/קפהבתי/מסעדות)ולבילויתיירותיאופיבעלילעסקיםמבניםלהשכירוהחלה,ותאורה

מתפקידהמיותמתנותרהוהיא,שריגגדעון'אדרשהכיןמפורטותתכניותפיעלבלבדחלקיבאופןבוצעה

חלקועםהנמלשלהדרומיחלקואתולקשורהמעגנהתעלתמעלרגללהולכימעברגשרלהקים–העיקרי

.הצפוני

הארוךלטווחתכנון-'בשלב

מתמשכיםתהליכים–לביצועמפורטותכנוןסטטוטוריתכנוןבהכנתי"אמאתחייבהארוךלטווחהשלב

מסחר,לתיירותר"מ60,000לבנייתדולריםמיליונימאותשלהשקעהכללההשנילשלבהתכנית.מטבעם

יועדהנמלצפוןשטח.'וכדקניון,משרדיםבניין,מלוןובתידירותמלוןתוכננוהנמלשטחבדרום.ובילוי

.ועודאמפיתיאטרוןלאומנויותמרכזכוללואומנותתרבותשללשימושים

עלתקודםלא(96/1/תא)אדריכליםיערבאמצעותביוזמתםשהוכנהע"שהתבי"לאמהתברר1994בשנתכבר

עםבשיתוףהנמללאזורלקדםהחלהשהעירייה"ימיםעיר"לתכניתתאמהלאוהיאהיות,אביבתלעירייתידי

.(בהמשךהרחבהראה)זאביגדהיזם

.י"ארכיון אמ: מקור. רן ארדה: צלם. 1993, המעגנה מלאה בחול סחף
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

תיעוד היסטורי ופיזי-1פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

1996-2003השניםביןהנמלפעילות1.8

"(הירקוניהאיחצי)""ימיםעיר"תכנית

בהסכםאופציהרכשהזאביגדהעסקיםאישבשליטתדוולופמנטטאוןבשםזרהחברה1992בשנת

הקרקעתמורת.הקיימתומהקרןהיהודיתמהסוכנותדונם60-התכניתמשטחשלישלפיתוחקומבינציה

ל"וקקהסוכנותהתחייבוהצדדיםביןשנחתםבהסכם.שייבנהמהשטח25%למוכריםלהעבירזאביהתחייב

שלהסכמתןאתלקבלבתמורההתחייבזאבי.לזאביהשטחאתולמכורא"תלפיתוחהחברהאתלפרק

.השטחבעלייתראתולפצותאתריםמטעםההפקעהלביטוללגרום,לחוזהאתריםוחברתא"תעיריית

התחייבזאבי.זכויותלהשבחתשיביאבאופן,השטחעלהחלההתכניתלשינוילפעולזאביהתחייבבמקביל

הדייריםלפינויולפעולשניםשלושבתוךלתכניתאישורולהשיג,שנהבתוךהמקומיתלוועדהע"תבלהגיש

עסקתבמסגרת,ל"וקקהסוכנותיקבלו,שניםשלושבתוךתאושרהחדשההתכניתשאם,הוסכםעוד.בשטח

.כולומהפרויקט25%,קומבינציה

הנמלשטחאתלפתחהעירייהבכוונותי"אמל"מנכאלמילוארוניהעירייהראשעדכן1996בפברואר

אוההפקעהבמימושמדוברלאכיי"אמל"למנכהסבירהעירראש."ימיםעיר"לשםשזכתהתכניתבמסגרת

.הפרויקט"לפיתוחזרוע"בהרואהכשהואהתכנוןלהליךשותפהלהיותי"אמאתוהזמין,השתלטותבסוגיית

תחתהשטחלתכנוןסגורהבינלאומיתאדריכליםתחרותפרסמהי"אמוחברתזאביבמימון,אביבתלעיריית

Telהשם Aviv Peninsula Competition.משה)ישראלייםאדריכלים3-ו*זריםאדריכלים9הוזמנולתחרות

מגבלותנקבעולא:פתוחהפרוגרמהעםפורסמההתחרות.(בוכמןאתוגולדברגאדריכליםלרמן,צור

.לשיפוטקריטריוניםנקבעולאגםכןעל.הרצוייםוהשימושיםהבנויהשטחהיקףמבחינתתכנוניות

למגוריהמיועדאזור)מגבלותללאלפיתוח-Aאזור:(משמאלאיורראה)אזוריםלשלושהחולקהתכנוןשטח

לפיתוחCאזור;דבשדההתעופהשדהשלהנחיתהקונוסבשלגובהמגבלותבעלאזור–Bאזור;()יוקרה

באזורהימיהשטחבתחוםמרינהלהקמתהעירוניההנדסהמינהלשקידםתכניתהוצגהברקע.הימיהשטח

.הירקוןשפך

:מקורות
[.17.3.2004]10784/ 02ץ"בג

ענק של פרויקט שטרית פועל לקדם : רגע לפני סיום כהונתו: יואב יצחק ודליה טל13/06/1999, אונלייןגלובס
. א הישן"גד זאבי ליד נמל ת

.ארנון-סוכנות-קואליציה זאבי: דליה טל02/02/2003, אונלייןגלובס
Kohn Federman, רס'רוגרד 'סיר ריצ: האדריכלים הזרים הם*  Fox ,Herman Hertzbergerמאסמטרדם ,

Chapman Taylor Partners ,Skidmore Owings & Merrill LLP ,KPF Architects ,Chicago 

Consultants ,SOM  .

Tel Aviv Peninsula Competitionשטח התכנון של תחרות 

.תיקיה כחולה, י"ארכיון אמ: מקור

. תכנית מינהל ההנדסה להקמת מרינה בתחום הימי של שפך הירקון
.לא בוצע. ליפסקי: אדריכל

.תיקיה כחולה, י"ארכיון אמ: מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

תיעוד היסטורי ופיזי-1פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המשך-"(הירקוניהאיחצי)""ימיםעיר"תכנית

חברתשלנציגיםשני,עירייהנציגי3כללההשופטיםועדת.אביבבתלהתחרותתוצריהוצגו1996בשנת

אחתשאףהשופטיםחברהחליטדיוןלאחר1997באוגוסט.י"אמנציגיושניזאביגדמטעםהפיתוח

'אדר'פרופהאדריכליםהוזמנוהעבודותשלההערכהתהליךבסיום.ראשוןלפרסראויהאינהמהעבודות

.ביניהםפעולהלשיתוףאפשרותלבחוןצורמשהואדריכלמאמסטרדםהרצברגרהרמן

נציגי,י"אמבנוכחותהיגויועדתהוקמההנבחרותההצעותשלהתכנוןעקרונותבסיסעלע"התבהכנתלשם

ומגוריםמסחרשטחיכללההתכנית."ימיםעיר"שכונתה,חדשהתכניתאתערךצורמשה.והעירייהזאבי

-משקלבעלמתנגדלהשהיהמשום,מלאהלתמיכהזכתהלאהתכנית.(הדמיהראה)גבוהיםבבנייניםרבים

.למגוריםולאלבילוימיועדלהיותצריךשהמקוםשחשב,התיירותמשרד

.הרצברגרפרוגרמה תכנונית וייעודי קרקע לשטח התכנית לפי הצעת 
.י"ארכיון אמ: מקור

.לא ידוע: מקור. 'עיר ימים'הדמיה לבינוי 
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

תיעוד היסטורי ופיזי-1פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

1996, מאבק ארגונים סביבתיים להגנה על חצי האי הירקוני

לשימורהמועצהכיום)התיישבותמבנילשימורהמועצהביניהם,סביבתייםארגוניםהחלו90-השנותבאמצע

חצישלוההיסטורייםהטבעייםלערכיוהמודעותקידוםלמעןלפעול,הטבעלהגנתוהחברה(ואתריםמבנים

האתריםהארגוניםלטענת.אינטנסיביפיתוחמפניהקרקעעתודותעלהשמירהולמעןהירקוניהאי

הציוניהמפעלושלאביבתלהעירשללהיסטוריהפיזיביטוימהוויםהירקוניהאיחציבשטחההיסטוריים

.הבאיםהדורותעבורלשמרישאותם

ודרשו,והתכנוניהתקשורתיהיוםלסדרהארגוניםהעלו'החלומותיריד'שנקראציבורימאבקבאמצעות

מחוץהבניהזכויותמיצויתוךהאיחציבתחוםהקיימיםהחשוביםוהבנייניםהמתווהאתלשמרמהעירייה

-ברתתכנוניתחלופהוהכנת,היסטורייםותצלומיםמידעהמציגהחוברתפרסוםכללהמאבק.השימורלאזור

.'ימיםעיר'תכניתיזמיי"עשהוצגהלזוקיימא

,תרבותעםמשולבלמתחםהשטחאתמייעדהתכנון.למתחםהעירייהלתכניתבמקבילהוגשההתכנית

,תצוגהחללי,מופעיםחללי,מסעדות,קפהבתי,בוטיקים,חנויות,יצירהסדנאות,גלריותומסחראמנות

באיורהמפורטיםהעקרונותעלשמירהתוך.ב"וכיוסטודנטיםמגורי,לופטאוסטודיובסיסעלמגורים

.משמאל

זהלמרחבנוספתפיתוחתכניתלזנוחיפו-אביבתלעירייתשלהחלטתהעם2003בשנתנראוהמאבקתוצאות

.(הבאבעמודטבלה)שטריתאוריהאדריכלשתכנן

.1996', יריד החלומות'כריכת החוברת 
.הוצאת המועצה לשימור והחברה להגנת הטבע
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סיכום-2003שנתעדהנמלתכנון

סקירת-2003לשנתועד70-השנותשלהשנייההמחציתשביןבתקופהקודמושונותתכניותכחמש

.שלהלןבטבלהכרונולוגיסדרי"עפמוצגתהתכניות

,מלונאות,מגוריםעבורביותרנרחביםבנייההיקפיהואלעילשצוינוהתכניותלכללהמשותףהמכנה

והריסתההיסטוריותהדרכיםמתווהביטול,יםחלקיייבוש,לגובהבנייהשלבדרךונופשתעסוקה,מסחר

.קיימיםמבנים

בשנתיפו-א"תובניהלתכנוןהמקומיתבוועדהאושרה3449/תא"הירקוניהאיחצי"האחרונההתכנית

המורשתאתלשמרהצורךלענייןהסביבתייםהארגוניםלטענותמעבר.תוקףלמתןקודמהלאאך,2004

האינטרסיםאתמייצגתאינההיאכיבטענהלתכניתהתיירותמשרדגםהתנגדהירקוניהאיבחציהבנויה

-כרקבהציעה,המרחבשלהתיירותיההיבטבקידום(אתריםממניות50%-בהמחזיק)התיירותמשרדשל

.המשרדשלבפרוגרמהשנדרשו1500במקוםתיירותילאכסוןחדרים450

ומסמכי,מנדטוריותתכניותחלותהשטחעלובפועל,אושרהלאלעילהנזכרותמהתכניותאחתאף,כאמור

.ציבורשטחיולפיתוחקרקעלשימושיביחסובנייהלתכנוןהמקומיתהוועדהשלמדיניות

למרחב חצי האי הירקוני פרוגרמה . 2012, מטרני ופביאן: מקור
.א"עת, מינהל ההנדסה. קייםח מצב "דו-' אחלק . גבירולאבן -ומרחב רוקח
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י"אמחברתחזון-אביבתלנמלהתחדשות

2001בשנת.הנמללהתחדשותחדשחזון,יםמפעליאוצרחברתר"יו,הנדלסמשההובילהתשעיםשנותבסוף

אליקיםצדיק'ואדר,החברהל"לסמנכוולףרן,הנמלל"למנכל'אנגאורנההאדריכליתאתי"אממינתה

.להתחדשותופיתוחתכנוןמדיניותבקביעתהחלהצוות.החברהכאדריכל

:אלובמיליםנוסחלנמלהחדשהחזון

,תרבות,בילוי,פנאי-פעילויותלמגווןכאכסניהמחדשמעוצבאביבתלנמל"

ורוגעהנאהשללמקוםהנמלאתשיהפכו-ויצירהאוכל,קניות,מוזיקה,ספורט

."השנהימותובכלהיממהשעותבכלהכרךמהמולתמפלט,מתמשכים

האותנטיותעלשמירהתוךיעשההתהליךפיועל"הירוקהקו"היההשיקוםבתהליךהמנחיםהקוויםאחד

המרחבלפיתוחמכספיהלהשקיעי"אמהחליטההחזוןלמימוש.ייחודואתלנמלהמספקתהטבעיתוהסביבה

.בהמשךשיפורטכפיפומביתאדריכליםתחרותעלהחברההכריזהכךלשם.הנמלשטחישלהפתוח

.2007לשנתעדהחברהלית"מנכשימשהל'אנג

הנמלבשטחהפתוחהמרחבעיצובתחרות

התחרותמטרת.אביבתלבנמלהפתוחהשטחלתכנוןלעיצובפומביתתחרותעלי"אמהכריזה2002בשנת

מסמךראה-המקוםשלהאותנטיותעלשמירהתוךבנמלהפתוחיםהשטחיםשלמחדשועיצובתכנוןהייתה

.משמאלפרוגרמה

הנמללשטחבינויעתירתמפורטתתכניתהכנתעלשקדואביבתלועירייתאתריםחברתבעודפורסמההתחרות

היאבו(28.10.2002)רשמיבמכתבי"לאמפנתהאתריםחברת.בוהמצוייםהמורשתמאתריהתעלמותתוך

מימושאתיסכללאזהפיתוחכילדאוגועליהם,ומידיקצרלטווחישמשי"אמשמקדמתהפיתוחכימציינת

.2003שנתבתחילתהתקייםהאדריכליםסיור.אישורבהליכיהנמצאתע"התב

משרדישלהצעות36והוצגו,העירייהובתמיכתהאדריכליםעמותתעםבשיתוףי"אמיזמההתחרותאת

לאחר.אביבמתל'אדריכליםכסיף-מייזליץ'משרדזכה17,000$בסךהראשוןבפרס.וסטודנטיםאדריכלים

.בנמל12בגלריההרחבלקהלהתחרותהוצגההזוכהעלההכרזה

עליותידעוהשתייםיחסי.י"אמלביןאביבתלעירייתביןביחסיםחדשעידןשלתחילתואתסימלההתחרות

י"אמשניסחההחדשהחזון.90-וה80-השנותלאורךמתמשךבקונפליקטוהתאפיינו,השניםלאורךומורדות

.לקידומוטבעיותשותפותהפכווהשתייםהנמללמרחבהעירוניהחזוןעםהתיישב

.י"אמארכיון:מקור.הנמלבשטחהפתוחהמרחבעיצובלתחרותפרוגרמהמסמך
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והילך2003משנתהנמלפעילות1.9

הנמלבשטחהפתוחהמרחבלעיצובכסיףמייזליץתכנית

הציבורייםהשטחיםתכנון.לביצועתכניתהכיןהאדריכליםבתחרותזכהאשר'אדריכליםכסיף-מייזליץ'משרד

תשתיותהוקמוהעבודותבמסגרת.ידידותייםבחומריםושימושהסביבהעלשמירהתוךהתנהלוהתשתיות

.ן"לשפדהנמלשפכילפינוימתקדמותביובומערכותשאיבהתחנותלרבותבמרחבקיימותהיושלאבסיסיות

וגדרות,התערוכהמתחםעםבגבול,הירקוןשפךמחסניעםבמפגש)הנמלאתשסבבוהגדרותכלהוסרוכןכמו

הובילההגדרותהסרת.להתחדשותוביותרהמשמעותייםהחסמיםאחדאתהיווואשר(אחרותפנימיות

.הירקוןופארקאביבתללטיילתהנמלולחיבוראופנייםורוכבירגללהולכימעבריםלפתיחת

:כללוהשיקוםעבודות

המבניםשלהמקורייםהקוויםעלשמירהתוךמודרנייםבגגותוהחלפתםאסבסטגגותפינוי•

,ישיבהפינות,תאורה,וחניותמרחביפיתוח,רחובותשיקום,ר"מ20,000-כשלבשטחעץטיילות•

.האתריםבכרטסתהרחבהראה.20,000,000₪-הפתוחהמרחבעיצובשלמשוערתעלות.'וכדמעקות

הנמלמעגנתשיקום•

הוחלפוכןכמו.(בארץלראשונה)מוטמניםופחיםקרקעיות-תתאשפהמערכות:חדשותתשתיותהקמת•

וחשמלתקשורת,תאורהמערכותהותקנו;בטיחותיותקרקעיות-תתגזבמרכזיותהישנותהגזמערכות

.ייעודייםבחדרים

11.10.2002,הארץ
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.צפוניקטע–הנמלשלהפתוחלמרחבביצועתכנית
.אדריכליםכסיףמייזליץבאדיבות

בשלדשימושתוךשיפוץהיתריבמסגרתשוקמוהמבנים

וזאת,ההיסטוריתהבינויובתכסיתהקייםהמבנה

(היוםעדקיימתולא)הייתהלאהנמלשלשטחמהסיבה

.בניהזכויותהמקנהמפורטתתכנית

אביבתלעירייתאישרההפיתוחתכניתמימושלשם

3208/תאשמספרהמפורטתתכנית2006בשנת

מדידהלתכניתבהתאם,הקייםהבינויעלהמתבססת

.(הפרקבהמשךפירוטראה)ע"לתבשצורפה

;16.6.15)מייזליץגנית'אדרעםראיונות:מקורות

.24.6.15,אליקיםצדיק'אדרעםראיון;(29.6.15
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בוצעוולאשתוכננומרכיבים-כסיףמייזליץתכנית

.הפועלאלהוצאלאביצועםאשרשוניםמרכיביםכללהבתחרותשזכתההתכנוןהצעת

:נכלליםאלובין

.1למחסןצפוניתהיההענקלגלגלשהוצעהמיקום.הנמלבתחומיענקגלגל1.

.הצפוניתהנמלרצועתשלהדרומיבמקטעצפיםמזחיםשלושהתוכננו-היםפנימעלצפיםמזחים2.

.חלקיבאופןבוצע-ישיבהבפינותמשולביםמגווניםהצללהפתרונות3.
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הנמלבמרחבבוצעושלאהייחודייםמהרכיביםלחלקהדמיות
.אדריכליםכסיףמייזליץבאדיבות

גלגל ענק פתרונות הצללה מגוונים

פתרונות הצללה מגוונים מזחים צפים מעל פני הים

(30'מסמתחרה)2003,כסיףמייזליץמשרדשלהתחרותגיליונותמתוךפרט
.אדריכליםכסיףמייזליץבאדיבות
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2012,בנמלהמעגנהשלהימיתהפעילותחידוש

שהוקמה,היגויועדתידיעלהתקבלהההחלטה.המעגנהשלהימיתפעילותלחדשי"אמהחליטה2012בשנת

שרשהקיםמשרדית-הביןהוועדהתכניתאתלפועללהוציאשהחליטה,יםמפעליאוצרחברתידיעל

הפעילותאתלמקוםולהחזירהמקורילייעודוהנמלמתחםאתלהשיב,2010בשנתכץישראלהתחבורה

שניעלנשענתהתחבורהמשרדשלזוחלטה.ישראלבחופיהעגינהמקומותלמצוקתמענהלתתבכדיהימית

:עיקרייםנימוקים

עגינהמקומותשלגדולמחסורקייםהמרכזבאזורכישקבעהמדינהמבקרדוחממצאי-א

.והרצליהיפו,אביבבתלהמרינותפועלותבההמלאההתפוסהלאור,ויאכטותלסירות

באגןאחרותבמדינותקבעדרךלעגוןנאלצותויאכטותסירות300-מלמעלה,מכךכתוצאה

.התיכוןהים

היתכנותהמוכיח,הטכניוןשלימיתהנדסהלחקרהישראליבמכוןשנערך,מקיףהנדסיסקר-ב

החלופותבדיקתאתתואמותהטכניוןשערךהסקרתוצאות.בנמלמעגנהלהקמתהנדסית

מתחמיםשלושהלבדיקת,הבינמשרדיתהוועדהעבור(ן"ספ)והנמליםהספנותרשותשערכה

חברתשלוהמרינהרידינגמעגן,אביבתלנמל:אביבבתלחדשהמעגנהלהקמתאפשריים

.אתרים

באורך,שייטכלי120-כשלעגינהלאפשרצפויההחדשההמעגנה,שקלמיליון30שעלותה,התכניתפיעל

שובריוארךובמקביל,המיםאתשתעמיק,חפירהתתבצעהיוםהקייםהמזחבאזור.האחדמטר12עדשל

לתכנוןהמקומיתלוועדהתגישי"שאמ(ע"תב)עירבנייןתכניתשלעדכוןגםדורשהדבר.הקייםהגלים

.(ף"ולחו)החופיתהסביבהעללשמירההוועדהולאישוראביבתלולבנייה

8000שלתוספתכוללתהתכנית.2013בשנתהוצגההנמלשטחופיתוחלהשקעההחברהשלחומשתכנית

ובתימשרדיםשטחי,בוטיקלמלוןהמותריםהשימושיםוהרחבתהקיימיםהעסקיםתמהילשינוי,בנויר"מ

:מתוכנניםזובמסגרת.קולנוע

.מציציםלחוףהסמוך1מבנהמעלמתוכנןחדרים45-כבןמלון•

.אולמותשלושהבןקולנועוביתכושרחדרעבור4מבנהמעלקומההוספת•

.ר"מ4000-כשלבשטחומשרדיםלמסחרהמיועדחדשבנייןהקמת•

.הגליםשובריהארכתעםאביבתלבנמלהמעגנהשלהדמיה

;14.8.2012.אביבתלבנמלמחדשתוקםלסירותמעגנה./http://www.port2port.co.il(למעלה):מקור

.קולנועובתיבוטיקמלון:א"תנמללהרחבתחומשתכנית.16/06/2013אונלייןגלובס:(למטה)
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ומאפייניםסוגים-ימינמל

השוואתיוניתוחאביבתלנמלאפיון1.10

:הבאיםהפרמטריםפיעללקטגוריותהימייםהנמליםאתלחלקמקובל

:הנמלסוג1.

Seaיםלחוףהשוכןנמל-א Portהימיתהסביבהבתחוםמתבצעתהשיטכליעגינתבו

Inlandיבשתינמל-ב Portבתחוםנחפרבתחוםשהואאו,אגםבתחוםאו,נחלגדתלצדהשוכן

.היבשה

:הנמלאיתורמקום2.

הנדסייםבאמצעיםנקטוהעתיקהבעת.מוגןטבעימפרץבחלקואוכולוממוקם-טבעינמל-א

.מלאכותייםבאמצעיםהטבעיהמעגןאתלהגדיראוהסחףלעצירת

גליםבשוברימחויבולכן,הפתוחביםבחלקואוכולוהנבנה,אדםידימעשהנמל-מלאכותינמל-ב

.לשייטמתאימיםתנאיםליצורמנתעל

היכוליםהשיטכליסוגהיאהמיםעומקשלהמשמעות.רדודנמללעומתמיםעמוקנמל:המיםעומק3.

.השיטכליבטןלעומקבהתאם,בהלעגון

:הם20-ההמאהלראשיתנכוןביותרהנפוציםהסוגים:הנמלשימושי4.

דייגיםנמל-א

סחורהסוגלכלייעודירציףלהקצותנהוג.סחורות/מטעןנמל-ב

נוסעיםנמל-ג

:מקורות
.במדעי הטבע ובטכנולוגיהלפרסומים מוסד ויצמן הוצאת 4, ז"ככרך , מדע.העתיקנמלים בעולם הנדסת . 1983, .רבן א•
http://www.israports.co.il/TargetServices/TermList/Pages/namalyami.aspxאתר אינטרנט נמלי ישראל •
http://www.imo.org/pages/home.aspxארגון הימאות הבינלאומי אינטרנט אתר •

אביבתלנמל

הנמלאפיון

משולבכנמלשימשהנמל.מיםרדודמלאכותייבשתינמלהינואביבתלנמל,שתוארוהפרמטריםפיעל

בתחוםהימיהאזוראתהמהווה,מעגנההמכונהאחתעגינהבריכתבעלהינואביבתלנמל.ולנוסעיםלמטען

שוקעבעלותסירותעגינתהמאפשר'מ2.5הינוהמעגנהעומק.הגליםשוברבאמצעותהגליםבפנישמוגן,נמל

.סירותנמלהואאביבתלנמללאפיוןביותרהשימושיהמושג.Lighter'פורקת'המכונות('מ1.2)נמוך

.קונטיינריםלקליטתהתאמתהאתאפשרולאהאורבניבמרחבומיקומהאביבתלנמלשלהמעגנהגודל

הניהולבהיבטיהשוואה

.המנדטממשלתשללרשותהנתוןהיהשלאציבורי-פרטינמלהוא,יפוונמלחיפהמנמלבשונה,אביבתלנמל

.הנמלשלהתפעולחברת-י"אמשלמניותהנפקתשלבדרךשהושגפרטיהוןהיההנמללהקמתשנדרשההון

.המדינהקנייןשאינם'פרטיים'מסחרנמלישלריכוזהיהבהבאנגליהמאודמקובלהיהזהמעיןניהולימבנה

הניהולחברתשםעלשמםאתקיבלוהנמלים.הברזלמסילותחברתבבעלותהיובריטניהמנמלי70%-כ

Westבלונדוןהודו-מערבנמללדוגמה:שלהם –India Dockהמערביתהודו'הסחרחברתבבעלותהיה'.

ישראלונמליאביבתלנמל

מתקופתיםנמלימספרלקיוםעדויות.החדשהבעתי"באשהוקםהראשוןהעבריהנמלהיהאביבתלנמל

ויבנהדור,אפולוניה,עכו,אכזיב,(הנקרהראש)משרפות,שקמונהכמו(הכנעניתהתקופה)הקדומההברונזה

,אכזיב,קיסריהנמל,עכונמלהםנוספיםעתיקיםנמלים.יפוונמלקיסריהנמליותרמאוחרותובתקופותים

תלנמל:הירקוןבשפךקדומיםנמליםושני,(ארסוף)אפולוניה,ים-יבנה,עתלית,דור,אשקלון,ים-אשדוד

.(אביבתלמוזיאוןבתחום)קסילהתלונמל(וירקוןאיילוןהנחליםלהצטלבותסמוך)גריסה

1933בשנת;השלושהמביןהוותיק–יפונמל:ישראלבארץסחרנמלישלושהפעלוהבריטיהמנדטבתוקפת

.אביבתלנמלאתהיהודיהיישובחנך1936ובשנת,גדולמסחרינמלבחיפההבריטיםחנכו

נמלנחנךסוףובים(1965)אשדודנמלנחנךהתיכוןבים:חדשיםנמליםשניהוקמוישראלמדינתהקמתעם

.1965בשנתלפעולהפסיקאביבתלנמל.(1957)אילת

:החדשהבעתהנמלאפיוניעלעמוקבאופןהשפיעומהפכותשתי

נמליםולהרחבתלהקמההובילוימיתבסביבהתשתיתעבודותלביצועכבדהנדסימיכוןהתפתחות•

.(19-ההמאהשלהשנייהמהמחציתהחל)טבעייםשאינםאיתורבמקומותורציפים

ושיטתמטעןלהובלתהשיטהאתמהותיבאופןשינתהאשר(1957)[קונטיינר]המכולהמהפכת•

,הרציפיםמבנהואיתם,(קוויתספנות)השילוחושירותיהספנותכלישונובעקבותיה.בנמלהעבודה

.'וכדבנמלהפריקהמערך
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השוואתיניתוח-אביבתלנמל

דרום-דרוםמזרחצפון-צפוןבכיווןלחוףמקביליםכורכררכסישלושהבולטיםאביבתלשלבטופוגרפיה

מ"ק2כנמצאהמרכזיהכורכררכס.'מ20שלממוצעבגובהמערביכורכרבמצוקמלווההחוףקו.מערב

.'מ4-כהירקוןנחלשלהממוצעעומקו.איילוןנחלשלהמערבייםבשוליוהשלישיוהרכס,החוףמקומזרחית

.(39,40:אפרת

אחריםתפקידיםובעלישיפמןהזכירואותםבעולםנמליםשלשוניםשמותעלוההיסטוריהמחקרבמסגרת

הורדנההעירנמלהוזכרואלובין.אביבתלנמלשלוהקמתולתכנונומידעומקורהשראהשהיוונמלכמתקני

טכנולוגיות,הנמלניהולשלבהיבטיםהייתהההשוואה.אפריקהבדרוםקייפטאוןהעירונמלבבלרוס(גורדנא)

בחרנוכןעל.ההשוואהביצועלשםמספיקרחביםהיסטורייםמידעמקורותנמצאולאאולם',וכדהבניה

בשנות'שכלולים'והתאמותשעברעתיקנמלהואיפונמל.לוהסמוךיפולנמלאביבתלנמלאתלהשוות

מרחקיפומנמלמרוחקאביבתלנמל.וטריטוןפאלמר,רנדלהבריטיהיועציםמשרדובפיקוחבתכנוןהמנדט

נבנהאביבתלנמל.וטריטוןפאלמר,רנדלחברתשלההמלצותרקעעלתוכנןהואוגם,מ"ק5.5שלאווירי

.ועוזריושיפמןשלעיניהםלנגדעומדיפונמלכאשר

אביבתלהעירשלהחוףרצועתלאורךמעגנות

יפונמל,אביבתלנמל:מעגנותשלושקיימות,מ"ק14פניעלהמשתרעתאביבתלהעירשלהחוףרצועת

.(א"תצגביעלאיתורראה)אביבתלומרינת

הבריטיםשביצעונרחבותייבושעבודותלאורהתקבלההנוכחיתתצורתו.המעגנותמביןהקדוםהואיפונמל

גםהוקםאלועבודותבמסגרת.היוםעדהקיימיםהנמלמחסניוהקמת,20-ההמאהשל30-השנותבתחילת

הכניסהתעלת.(30'עמ,ליר:מקור)הטבעיהגליםשוברשוניותעלשהונחו,בטוןיחידותהעשוי,הגליםשובר

.'מ2-כהמיםעומק.צפוןמכיווןהיאלנמל

ונופשפנאילצרכיהשבעיםשנותבתחילתהוקמההמרינה.המעגנותמביןהמאוחרתהיאאביבתלמרינה

מנמל(אוויריקו)מ"ק1.5כמרוחקתהמרינה.'מ2.5עדשלבשוקעלסירותעגינהמקומות320-כומספקת

.מלאכותייםגליםשוברימוקפתוהיאהחוףשלהימיבתחוםהוקמההמרינה.יפומנמלמ"ק4-וכ,אביבתל

.'מ3עדהמיםעומק,צפוןמכיווןהיאלמרינההכניסהתעלת

יםקירידיעלתחוםהמערביוחלקה,החוףבשטחבחלקהנחפרהאביבתלבנמלהמעגנהאביבתלנמל

חולשלמתמשכתלהרבדהאותוהחושףכיוון-מערבמכיווןהיאלנמלכניסהתעלת.מזוייןומבטוןמגביונים

.'מ2-כהמיםעומק.התעלהתוךאלגבוהיםגליםשלולכניסהבמעגנה

.ישראלנמליחברת;'אביבתלבחוףאתרים'חברת;אביבתלמרינה-אינטרנטאתרי:מקור

.א"עתGISאתר:מקור,2015א"תצרקעעל.קייםמצב-אביבתלחוףלאורךומרינותנמליםאיתור

נמל תל אביב

מרינה תל אביב

נמל יפו

5.
5

"ק
מ

1.
5

"ק
מ
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השוואה-יפוונמלאביבתלנמל

כמותייםונתוניםמורפולוגית-גאותצורה

יפונמל

אייםהיוצר,חלקיתשקועכורכררכסידיעלשהתקבלהטבעיתמעגנההייתההעתיקיפונמלשלתצורתו

יפוגבעתשלהטבעיהחוףקואתהמלווהלינאריבאופןהנמלהתפתחמאנית'העותלתקופהעד.1קטנים

שנבנהלאחר.(31:ליר)הנמללתפעולומבניםרציפיםנבנווהביצוריםהעירחומתשלהריסתםעם.העתיקה

מסודרותבשורותמחסהבשעתלעגוןהסירותהחלו,(1935-1933)היקףרחבהנדסיבמבצע,הגליםשובר

.החוףקולאורךומדורגמפותלרציףאלהתבצעההפריקה.לשנייהאחתקשורותכשהן,הרציפיםלאורך

הינהיפונמלשלהחוףקושלתצורתו.יותרמאוחרתבתקופהנוספוהנמללדופןבניצבסירותלעגינתרציפים

שובר.הנמלשלהדרומיבחלקוהייבושאזורישלוהןהטבעיהחוףקושלהןתולדהוהיא,בעיקרהקשתית

.מזרחצפוןלכיווןמעלות25שלבמפנההסלעיהרכסאתמלווההגלים

אביבתלנמל

מעוגלאזורבמקורקייםהיהמזרחיתהצפוןבפינה.מושלםגיאומטרימלבןהיאאביבתלנמלשלתצורתו

.המעגנהשלוהמזרחיתהדרומיתבדפנותלינארירציףלאורךהתבצעהבמעגנההפריקה.גליםכלוכדששימש

.מזרחצפוןלכיווןמעלות15שלבמפנההגליםשובר.לשנייההאחתבשורותהסירותנקשרומחסהבשעת

א"התצמתוך מדידה * 
238' עמ7,י "אמ: מקור**

1 http://www.antiquities.org.il/article_heb.aspx?sec_id=16&subj_id=143

נמל תל אביביפונמל

15דונם38*תכסית מעגנה

'מ220'מ500*אורך רציפי עגינה

25080**מצאי סירות

'מ2'מ2**  עומק המעגנה

1.21.2**  הסירותשל שוקע מקסימלי

אביבתלונמליפונמל-כמותייםנתוניםהשוואהטבלת

נמל יפו

אביבנמל  תל

רציף מפותל לאורך קו החוף

רציף לינארי המעגנה

צ

צ

25º

15º

בריכת המעגנה

בריכת המעגנה

שובר גלים

שובר גלים
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יםמפעליאוצרוחברתאביבתלשלהמסחרלשכתשלותחבורהנמללענייניהוועד

הנמלבפעילותמפתחודמויותארגונים1.11

סמל חברת אוצר מפעלי ים
40-בשנות ה: מימין

כיום : משמאל

תלועירייתאביבתלשלהמסחרלשכתהחלו1936אפרילבחודשהגדולהערביהמרדשלהמהומותפרוץעם

בתאריךנוסדזובמסגרת.השביתהשלהשונותהשלכותיה.עםלהתמודדותשוניםפעולהועדילהקיםאביב

.(הוועד–להלן)ותחבורהנמללענייניהוועד26.4.1936

לנמלהשיטכליתנועתמהפנייתרבותהושפעהשפעילותםציבורייםגופיםשלרחבייצוגכללהוועדהרכב

התאחדות,התעשייהבעליהתאחדות,אביבתלעיריית,היהודיתהסוכנותהנהלת:נמנוהגופיםבין.חיפה

סוחרי,האניותסוכני,המכסעמיליאגודת,הקואופרציהמרכז,הדרפרימרכז,העובדיםהסתדרות,האיכרים

אליעזרדאזפלשתינה-אנגלובנקל"מנכ.המזרחירידהנהלתונציגי,אביבתללפיתוחהחברה,ירושלים

.כבודשלכנשיאודיזינגוף,הוועדכנשיאששימשהופייןזיגפריד

שלוהובלהמיסויעלויותלהפחתתהקשורבכלהמנדטממשלתמולתנאיםבהסדרתהוועדעסקבתחילה

כלכלייםמשאביםבאיסוףמרכזיתפקידבעלהוועדהיהבהמשך.חיפהבנמלונפרקהיפולנמלשיועדהסחורה

נמללענייניהוועדמנהלי.היםמפעליאוצרחברתהקמתבאמצעות,אביבבתלנמלשללהפעלתוואופרטיביים

מרחבבתחום,אביבתל8צידוןברחובהוועדמשרדשלכתובתו.י"אמשלנאמניםכחברשימשוותחבורה

.הנמל

The(י"אמ)היםמפעליאוצרחברת Marine Trust Limited

אתהפועלאלשתוציאכחברהותחבורהלנמלהוועדידיעלנוסדה(י"אמ-להלן)'היםמפעליאוצר'חברת

הוועדאשר,פרטיהוןעלהנשענתציבוריתבחברהמדובר.ותפעולוניהולועלאחראיתותהיההנמלהקמת

דודשלהיה"היםמפעליאוצר"לשםהרעיון.אביבתלועירייתהיהודיתהסוכנותידיעלנשלטשלההמנהל

למעורבותביחסהנציבשהטילההגבלותעללהתגבראמצעיי"אמהיוותהזובדרך.(51'עמ7י"אמ)רמז

.הנמלבהקמתהעירייה

.הוןלגיוסקוראקולוהופץ,י"אמשלהמנהליםחברשלהראשונההישיבההתקיימה26.5.1936בתאריך

בשווה-שווהיוחזקומניותיהוכי,"משקייסודעלהציבורלשירות"תפעלשתוקםשהחברהמפרטהמסמך

31.5.1936מיוםבישיבה.אחתלירה–להפקדהמינימליסכום.אביבתלועירייתהיהודיתהסוכנותבידי

העירייהזההסכםלפי.היסודמניותחלוקתבדברהסוכנותהנהלתעםהסכםהעירייהמועצתאישרה

.שונותבהחלטותוטוזכותהסוכנותתקבלבנוסף.אחתכלהיסודממניות25%יחזיקווהסוכנות

נמשךהראשוןהגיוס.1937בינוארוהשני,1936יוני-במאיהראשון–עיקרייםמחזוריםבשניבוצעההוןגיוס

הגיוסכספי.להומחוצההארץמתושביישראליותארץלירות80,000-מלמעלהגויסוובמהלכוספוריםימים

סניםחמולהשכרתראשוניםצריפיםלהקמת,לתפעולוכליםלהעמיד,המזחלהקמתנועדוהראשוני

להשלמתהוןגיוסבמטרתוהיםמפעליאוצרמניותשלמוצלחשנימחזורהונפק1937בינואר.'התערוכה'מ

פרטייםמניותמחזיקי25,000באמצעות,י"לא300,000שלהוןהחברהגייסהכ"סה.והנמלהמעגנהבניית

.ומוסדיים

מניותחברתהינהי"אמכיום.ממשלתיתלחברהי"אמהפכה,1975-בהממשלתיותהחברותחוקחקיקתעם

ונתונה(0.8%-כ)אביבתלועיריית(17%)פרטייםמניותבעלי,(82.2%)המדינהבבעלותהנמצאתממשלתית

מקרקעירשותובידי,החברהבידינמצאותהנמלשטחעלהזכויות.אביבתלועירייתהתחבורהשרלסמכות

המדינהידיעלמוחזקתאחתיסודמניית.לעילשנמנואלועלנוסףפעילויותאונכסיםאיןלחברה.ישראל

מחזיקיאלףעשרכחמישהבקרבמפוזרותהרגילותהמניות.יפואביבתלעירייתידיעלמוחזקתוהשנייה

.הציבורמןמניות

.ו"עמוד כ, 2י "אמ: מקור
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'פריקה'ברת וח' חיפהמ "הארצישראלית לספנות ואספקה בעהחברה '

חברתהיא(הארצישראליתהחברה-להלן)"חיפהמ"בעואספקהלספנותהארצישראליתהחברה"

ביפוזהבלתפוחיהסינדיקטידיעל1934ביונינוסדההחברה.ישראלבארץהראשונההעבריתהספנות

.בלבדחיפהבנמלדרכהבתחילתופעלה

הוןבגיוס,מסחרקשריבגיוסהקשוריםבקשייםלוותהלשוקוחדירתההארצישראליתהחברההקמת

אתהחברההוכיחהמהרהעדאולם.יםבעבודותלעסוקהיהודיםשלבכושרםובפקפוק,לפעילותהורכוש

.יהודיות-לאחברותשללרבות,וממשלתיותפרטיותחברותשלאמונםאתוקיבלההמקצועיותיכולותיה

."פריקה"ששמההבתחברתי"עבוצעוהפריקהעבודות

'פריקה'חברת

פריקתשאלתהתעוררותעם.אביבתלבנמלהעבודהכוחאתבלעדיכמעטבאופןסיפקה'פריקה'חברת

הטכנייםהכוחותאתהלאומייםהמוסדותלרשותהארצישראליתהחברההעמידהאביבתלבנמלסחורות

חברתעובדי,"הים-זאב"בכינוישהחזיקשלההראשיהחובלרבגםנמנהאלובין.אביבלתלמחיפהשלה

בשירותפעלוסירות24.המכסלצריףסמוךבצריףהיוהחברהמשרדים.'וכדמנופים,סירות,פריקה

ידעבעליסלוניקאיםיהודיםברובםהיופריקהחברתשלהפועלים.1936בשנתאביבתלבנמל'פריקה'

.הדריםבפריקתיפובנמללכןקודםשעבדוופועלים,וניסיון

.הירקוןנחללהעמקתעבודותלביצועהרישיוןאת'פריקה'לחברההעניקהבריטיהממשל

.ו"עמוד כ, 2י "אמ: מקור

.D26-122, אוסף התצלומים הלאומי: מקור. פועל חברת פריקה

נורדאו-ט(א)גרינבל(קלוד)קלמןמהנדס

1.נורדאומקסשלהיחידהבתו,נורדאומקסהמרעייתוקיבלנורדאוהשםאת

.הצרפתיבצבאכטייסשרתהראשונההעולםבמלחמת.1911בשנתי"באלראשונהביקר

בשםהידועה,תכניתאביבתללערייתהציעהוא.ובלבנוןבטורקיהנמליםובנה,במרוקומכרותגילהגרינבלט

העירבמועצתשאושרההתכנית.2אלנבירחובבאזוראביבתללאורךהחוףמןחלקלייבוש"גרינבלטתכנית"

.3מ"בעיםלעבודותהסינדיקטשלהמנהליםבמועצתחברשימשגרינבלט.רביםהדיםעוררהבוצעהלאאך

.21' עמ, 12.2.1937' דבר'פורסמו בהרחבה בעיתון פרטי התכנית 2. 10' עמ, 17.4.195, מעריב1
.594' עמ16.6.1938, 790' העיתון הרשמי של ממשלת פלשתינה מס2

תצלומים בתפזורת. י"ארכיון אמ

.י"ארכיון אמ: מקור. שובר סחורה של חברת פריקה
. 29.9.1921דואר היום ,  גרינבלטפרסומת של 
.פרקשבאדיבות שי 
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1994-1899( בן סירה)יעקב שיפמן 

ועד1929משנת,שנה21במשךאביבתלהעירומהנדסעריםמתכנן,מהנדסהיה(סירהבן)שיפמןיעקב

המשפחהשם)שיפמןופנחסגינישלהבכורבנם,באוקראינהקנייבבעיר1899בשנתנולדשיפמן.1950לשנת

נווהבשכונתהתגורר,בגפוישראללארץעלה14בגיל.(האבמותלפניקצרזמן,1945בשנתסירה-לבןשונה

בקטיףעסק,עבודהלקבוצתהצטרףלימודיותוםעם.אביב-בתל'הרצליההעבריתבגימנסיהוהתחנךצדק

.בגלילהגנהבמשימותוהשתתףבפרדסים

עבדהלימודיםאתסייםכאשר.בהצטיינותסייםאותם,בלונדוןהנדסהלימודילמד1921-1924השניםבין

ציבוריותלעבודותהמחלקהשלבפעילותוהשתלבי"לאשבמכןלאחר.הלונדוניתSHELLבחברתכמהנדס

.הולידייקליפורדהבריטיהעריםמתכנןהמחלקהראששלכעוזרוושימש,(צ"מעלימים)הבריטיהמנדטשל

ושימורירושליםשיקוםעלסירהבןהופקד,20-הבשנותי"באבתכנוןמרכזיתדמות,הולידיישלניהולותחת

ובאראביבתלשלהעירבנייןתכניותעיצובעלהופקדבנוסף.1927שלהגדולההאדמהרעידתלאחרדודמגדל

היהדיזנגוףמאירכאשרתחילה,1929בשנתאביבתלהעירלמהנדסשיפמןמונההולידיישלבהמלצתו.שבע

.הנלהבלשותפושהפךרוקחישראלמכןולאחרהעירראש

.בוגרשובברחובהסתייםהצפוניוגבולהמצומצםהיהאביבתלשלשטחהלתפקידנכנסרקכאשרתחילה

שלהצפוניבחלקהבעיקר,גדספטריקסרשלהגניםעירבתכניתשינוייםלהכניסהחלתפקידובמסגרת

אףיותרמאוחר.האוכלוסייהבגידולהאצהחלהבהם40-וה30-השנותשללמציאותולהתאימה,התכנית

תוך,הירקוןשלהשנימצידונרחביםושטחיםאליהוידשיכוןביניהם,אביבלתלמחוץנרחביםשטחיםתכנן

.אליהםתגדלאביבתלהעירכיראיהמתוךתוכננואלושטחים.העירשלהירוקותהריאותעלדגשמתן

לאחדוהיה,היםמפעליאוצרחברתשלהטכניתהוועדהר"כיולשמששיפמןמונההעירייהכמהנדס

.אביבתלנמלשלהראשיםהמתכננים

היההוא.האקלקטיהסגנוןולדחיקתומודרניתאחידהחזותבעלתלעיראביבתללהפיכתנרחבותפעלשיפמן

התיאורטיהשיחעקרונותאתוהטמיע,המודרניתהאדריכלותלאימוץשחתר'האדריכליםחוג'במסגרתפעיל

בסגנוןככולםרובם,רביםציבורמבנישיפמןתכנןעירכמהנדס.מוסדרתעירוניתמדיניותקביעתבאמצעות

שוקמבנה,לוינסקיסמינר,לדוגמאספרבית,בלפור,ו"ביל,הכרמל,ביאליקס"בי:נמניםאלובין.הבינלאומי

.העירבדרוםהעלייה

העירברחבישולטסגנוןלגיבושמשמעותיתתרומהתרמהשימפןשלוהברורההמכונסתהתכנוניתהכוונתו

עולםמורשתכאתרהכרהאביבתלשל"הלבנהעיר"הקיבלהבגינואשר,הבינלאומיהסגנון–אביבתל

תרומתועל'אביבתלהעיריקיר'התוארביניהםופרסיםתאריםקיבלסירהבן.2003בשנתמאונסקו

המעמדלקידוםפעילותועלקיבלאותו'פלסאלחנןפרס',העירשלתושביהורווחתהתכנוניתלהצלחתה

.בתחומוועסקקרא,למדהאחרוניםימיועד.בארץוהאדריכליםהמהנדסיםשלהציבורי

בשכונתרחובסירהבןיעקבשלשמועללקרואאביבתלעירייתשלהשמותועדתהחליטה2011בשנת

.(בבליבשכונתסירהבןרחובמרחובבשונה)הטייסים

:  מקורות
/http://www.haaretz.co.il/gallery/1.1166105; http://he.wikipedia.org/wikiבן סירה 

שכיהןלאחרמתפקידוסירה-בןפרש1950בשנת

פרישתולאחר.שנים21במשךאביבתלהעירכמהנדס

פרויקטיםמספרביצעבופרטימשרדהקיםהיתרבין

המהנדסיםאגודתכנשיאכיהן',מעריבבית'ביניהם

האגודהשלוהטכניקההבנייהלחקרהמכוןר"יוושימש

שימשאףזוענפהלפעילותבמקביל.שנהעשריםבמשך

.אחדותבעיריותערים-לתכנוןיועץ

עריםתכנוןבנושאיהרצאותלתתהרבההשניםלאורך

ערך1954-ב,רביםמאמריםופרסםל"ובחובארץ

.בישראלהספרבתיעלמחקריספרופרסם

אשרבביתו,95בןכשהוא1994בשנתנפטרסירהבן

כלתכנןאותוהיחידהמגוריםבניין,רוטשילדבשדרות

.חייוימי
ויקיפדיה: מקור . יעקב שיפמן בן סירה

318' עמ, סמוק: מקור.  א"בלפור תס "בי .180' עמ, אפרת : מתוך, א"שיכון יד אליהו ת
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Rendelמהנדסים יועצים , וטריטוןפאלמר , רנדל Palmer & Tritton

בשירותפעלההחברה.האזרחיתההנדסהבתחוםלייעוץבריטיתחברההייתהוטריטוןפאלמר,רנדל

לייעץהוזמנההחברה.ובפלשתינהבהודומיוחדובאופןהבריטיתהאימפריהרחביבכלבריטניהממשלת

הזמנותוקיבלה,יל'רצ'צוינסטון,הבריטיהמושבותשרבהזמנתפלשתינה-ישראלבארץשוניםבנושאים

.היישובהכשרתמחברתגםעבודה

Alexander)רנדלאלכסנדרהמהנדסיםביןהוקמה1912בשנתהוקמההשותפות Meadows Rendel),

Frederick)פאלמרפרדריק Palmer)טריטון.רוסימון(Seymour R. Tritton).באזורמוקםהמשרד

.המהנדסיםלשכתלמשרדיבסמוך,בלונדוןווסטמיניסטר

המשרדשלהמצוטטיםהפרויקטיםבין.לונדוןבאזורגםרבותופעלונמליםגשריםבתכנוןהתמחההמשרד

עםהתמזגההחברה1985בשנת.ועודלסי'צגשרשיקום,בלונדוןווטרלולגשרהנדסיתכנוןנמניםבלונדון

RendelsלשונהושמהHigh-Pointהפרויקטיםניהולחברת Limited.2003בשנתשובנרכשההחברה

HPR-High-Pointהשםתחתסחירהציבוריתלחברהוהפכה Rendel Limited.

:(חלקיתרשימת)נמניםישראלבארץהחברהעסקהבהםהפרויקטיםבין

.(בוצעהלא)30-השנותאמצע–החולהביצתלייבושתכנית•

הנמלאתלמקם1923בשנתהמלצותיווהגיש,הבריטיהמושבותשרעבורסקרביצעהמשרד-חיפהנמל•

.1933בשנתרשמיתנפתחוהנמל,הפועלאלוהוצאהאושרההנמללהקמתהעקרוניתהתכנית.בחיפה

.העמקלרכבתברזלמסילתתוואיסקר•

.אביבתללנמלהנדסיייעוץ•

.(אביצור:מקור)30-השנותשלהשנייהבמחציתיפובנמל"שיפורים"תכנון•

.(מסטר-גל:מקור)יפונמלבמחסניהנדסייםשינויים•

בוקטוןיימס'גארנסטהבכירהמהנדסשלשמונזכרשטרןשמעוןשלבמאמריווכןהשוניםבמקורות

(Ernest James Buckton)נזכרבוקטוןשלשמו.בפלשתינהוהתכנוןהייעוץבעבודותשעסקוכמי

יפובנמלתכנוניות-הנדסיותבדיקותשליווהכמי,אביבתלבנמלוהןחיפהבנמלהןהקשורותבתכתובות

בכתיבתהרבההואאולם,אודותיוביוגרפיהנמצאהלא.1929-1933בשניםחיפהנמלובהקמת,1925בשנת

.כמהנדספעילותוסביבמקצועיותוחוברותאקדמאיםמאמרים

1862-1934פלאמרפרדריךסר

כמהנדסשימש.אנגליה,בווילסCarmarthenshireביישוב1862בשנתנולדפאלמר.בריטיאזרחימהנדס

איגודכנשיאכיהן1926-1927השניםבין.לונדוןנמלשלוכןבהודוCalcuttaקלקוטההעירנמלשלהראשי

שלוהתחדשותלהרחבהתכניותפאלמרהציע1912-1930השניםבין.בלונדוןהאזרחייםהמהנדסים

בארץ.סחורותמחסנישלרבמספרבהםתכנןוכן,(בחלקןבוצעו)הלונדוניTilburyבנמלשוניםרציפים

.החולהלביצתבנוגעוייעוץ,יפולנמלשיפוריםבתכנוןמעורבהיהישראל

:מקורות
Survey of London: Volumes 43 and 44, Poplar, Blackwall and Isle of Dogs. Originally published by London County 
Council, London, 1994.  In: http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vols43-4. Pp 248-268, 300-310.
Norris Jacob, 2013. Land of Progress: Palestine in the Age of Colonial Development, 1905-1948. Oxfors University 
Press.  pp101
Buckton, E. J., 1935. The Construction Of  Haifa Harbour. Source: Minutes of the Proceedings, Volume 239, Issue 

1935, 01 January 1935 , pages544 –577
http://www.gracesguide.co.uk  :ערכים Alexander_Meadows_Rendel, Frederick _Palmer(engineer) 
http://www.hprconsult.com/about-high-point-rendel.php

:מימין
לשימורהמועצהשלשלט

בישראלמורשתאתרי
לנמלבכניסהפלמרבשער
.חיפה

:משמאל
.פאלמרפרידריקתמונת
:מקור

www.gracesguide.co.uk
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הנמלשלהיסטורייםסמלים

העירסמלאתשילבאשררוסטו.אזכההראשוןבפרס.הנמלסמללעיצובתחרותי"אמקיימה1946בשנת

16שנה1חוברת,א"תעירייתידיעות)('בפסוקג"מישעיהו)"אניאתךבמיםתעברכי"הפסוקעםאביבתל

.(11'עמ

.לתחרותשהוגשונוספותהצעותשתישלמקורייםשרטוטיםנמצאויםמפעליאוצרחברתשלבארכיון

.2000-השנותלתחילתעד'יםמפעליאוצר'חברתאתשימשהזוכההסמל

.ההיסטורייםמהסמליםהשראהשואבשאינושעוצבחדשסמלהחברהאתמשמשכיום

:י"איורים מקוריים שנמצאו בארכיון אמ–סמל לנמל תל אביב תחרות 
.41' הצעה חתומה מס(: 3)',ארצנו'הצעה חתומה ( 2), הסמל הזוכה( 1)
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1946, סמל הנמל הזוכה בתחרות 1925, סמל עיריית תל אביב שעיצב נחום גוטמן

1925השוואה בין סמל הנמל הזוכה בתחרות  לסמל העיר תל אביב משנת 

(1 )(2 )(3 )

כיוםסמל נמל תל אביב 

הנמלסמלי1.12
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אביבתלבנמלשנפרקהלסחורהזיהויתווית

בזמןשנוצרהלבעיהארעיכפתרון,מסויגבאופןאביבבתלסחורותנמלשלהקמתואתאפשרוהבריטים

.הארץשלראשינמלחיפהובנמל,אזורינמליפובנמלראוהם.ביפושבפרצההשביתה

הזכותאתלעצמםשמרווהבריטים,אביבבתללפרוקהיהשניתןהסחורותסוגיהוגבלוהראשונותבשנים

בטרם,ביפוהפורמלייםענייניהאתלהסדירנאלצהאנייהכלבתחילה.בנמלואגרותמיסיםלגבותהבלעדית

דמיבתוספתחויבואביבתלבנמלשנפרקוסחורות1938פברוארלחודשעד.אביבבתללעגוןהורשתה

להפסדהחששמתוךאביבבתלהנמלפעילותעלוהגבלהפיקוחשלהייתההבריטיםמדיניות.הובלה

העליוןהערביהוועדולחץ,העבריהיישובשליתרהכלכליתלהתחזקותהחשש,וחיפהיפומנמליהכנסות

.הנמלרישיוןאתלבטל

החלה,הסחורותמיסוימבחינתיפונמלשלהיחסיויתרונו,הבריטיםשהנהיגוהמיסוימדיניותבעקבות

1937בשנתההברחותבתופעתלהילחםכדי.יפונמלדרך,מכולתסחורותבעיקר,סחורותהברחתשלמגמה

הסמלתווית.אביבתלנמלסמלאתהאחראייםהמוסדותעםבהתייעצותאביבבתלהמסחרלשכתפרסמה

נקראווהצרכניםהמכולותחנויותבעלי.אביבתלבנמלשנפרקוהמכולתסחורותאריזותעלהוצמדה

.הנמלסמלאתונושאתאביבתלבנמלשנפרקהקמעונאיתסחורהלרכושלהקפיד

.הנמללסמלביחסאביבתלהמסחרלשכתפרסוםאביבתלבנמלשנפרקהסחורהסמל:פרט
.ח'עמ,7י"אמ:מקור

עלזבולוןשלדמותואתנושאהעגולהסמל

תלנמלהכיתובוסביבהעתיקהמפרששירת

במסחרעסקוזבולוןשבטהמסורתפיעל.אביב

.ימי

בתליםצופישבטגםשימשזבולוןשלשמו

.זבולוןשבט–אביב

שעוצבוביובמכסיעלהוטבעהזיהויתוויתסמל

שלהפיתוחפרויקטבמסגרתהנמללמרחב

.5בפרקהרחבהראה.הציבוריהמרחב
פריקה  העברית לעידוד מטעם איגוד הספנות כרזה 

קוד , ארכיון יד בן צבי: מקור.1949, בנמל תל אביב 
5000.0084.023: תמונה
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מחוזיתכנון,ארציתכנון–בישראלהתכנוןשלההיררכיהמבנהאחרעוקבתשלהלןהתכניותסקירה

המכונהיותרנרחבתתכנוןמיחידתנפרדבלתיחלקאביבתלנמלמהווהתכנוניתמבחינה.מקומיותכנון

הנמלשטחביןמבחינותאינן,אישורבהליכישנמצאותאו,שאושרוהשונותהתכניות.'הירקוניהאיחצי'

.הנמלשטחעלהחלותהייחודיותלהוראותמתייחסתהסקירה.'המזרחיריד'התערוכהושטח

.2012,ופביאןמטרני;2007,אורבר:מקורות

.א"עתhttp://mavat.moin.gov.il/,GIS:תשריטים

קרקעוייעודיתכניותסקירת1.13

(1983)מאושרתתכנית,לחופיםארציתמתארתכנית-13א"תמ

שטחלוממזרחהאזור.(א"בתצבכתוםמסומן)'ונופשתיירותאזור'כהמוגדרבאזורנכללהנמלמתחם

.רחצהכאזורמוגדרתהחוףרצועתוהמשך'פתוחציבורישטח'-כמוגדרגדותיושתיעלהירקון

13א "אזורי תמסימון 
א"תצגבי -על

www.eslab.tau.ac.il: מקור
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,25'מסכמתחםאביבתלנמלמסומן13א"לתמ4בשינוי

.26'מסמתחםאחתתכנוןכיחידתמפורטתלתכניתהנדרש

שיבטיחואורבניעיצובתכנוןהנחיותחלותהנמלשטחעל

בינויחזיתומניעתמשותפיםעיצובעקרונותעלשמירה

מטר300-ו100קואתמסמןהתשריט.היםחוףאלרציפה

.2004החופיתהסביבהעלהשמירהחוקי"עפמהחוף

,נופשמעגנתשייעודהכרצועהא"בתממוגדראביבתלנמל

מיועדהאזור.ימילחינוךשטחיוקצהבמעגנה.ודיגספורט

היםבצדעירונילנופשאינטנסיביבילויכמוקדלשמש

,ימיספורט,בילוי,הסעדה:בהתאםשימושיםולכלול

לפעילותובזיקהמצומצםמסחר,מוגבלבהיקףמלונאות

המעגנהקדמתרוחבאתלקבועמפורטתתכניתעל.החוף

.המעגנהועורף('מ50-מפחותלא)

תהיההשטחויתרת30%עלתעלהלאהכוללתהתכסית

בינויעלשמירה(א):הםהמנחיםהקווים.לציבורפתוחה

אופריסה,גובהשינויללאלחידושואפשרותמתןתוךקיים

בממדיההמעגנהבריכתממדיעלשמירה(ב);תכסית

מרינהלפיתוחאופציה(ג);מוגןהיסטוריכאתרהנוכחיים

מיועדהדרומיהקטע.ההיסטוריתהנמלבריכתשימורתוך

מסך30%שלבהיקףקטניםמלוןלבתיהמיועדחדשלבינוי

קודמהלאא"התמ.במתחםלבנייההמיועדיםהשטחים

אינה,מדימפורטתשהתכניתתפיסהמתוך2011שנתמאז

הפישוטלמדיניותתואמתואינהומאפשרתגמישה

תבוטלהתכניתהנראהככל.התכניותשלוההאחדה

המעודכנתהמתארובתכנית5מ"בתמיוטמעוועקרונותיה

.אביבלתל

אביבתלבמחוזחופיןומימילחופיםחלקיתארציתמתארתכנית-4שינוי13א"תמ
(בהכנהתכנית)

./http://mavat.moin.gov.il: התשריטיםמקור 
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לטווחהעירוניתהתכנוןמדיניותאתלהתוותומטרתההעירשלהמוניציפאלישטחהכלעלחלההתכנית

חלקיותמקומיותמתארתכניותשלהכנתןאתינחואשרכלליותהוראותקובעתהמתארתכנית.הארוך

.2025-התכניתשלהיעדלשנתמפורטותותכניות

פתוחשטח,מלונאותמוטהמיוחדפעילותכאזורהקרקעייעודיבתשריטמסומןהירקוניהאיחצישטח

בתשריט.ודייגספורטנופשומעגנתמתוכננתעירוניתככר,מטרופוליניירוקצירהכולל(ירקון)מטרופוליני

.חופילפיתוחומוקדלשימורבנויכמרקםהאזורמסומןעירוניעיצוב

(2013הופקדה)יפו-אביבתללעירכוללניתמתארתכנית5000/תא

www.tel-aviv.gov.il:התשריטיםמקור 
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(1940)מאושרת',גדס'תכנית-58'מסתכנית

,הנמלאזורכולל,הירקוניהאיחצישטחנמצא(1927תיקון,גדס)'גדס'תכניתהמכונה58'מסבתכנית

קיימיםהיואשרוהנמלהאצטדיון,המבניםשרטוטאתלראותניתןהתשריטברקע.התכניתלגבולמחוץ

.1941בשנת

יפו-המפות של אתר עיריית תל אביבמערכת : מקור

(1947)מאושרת , נמל תל אביבאזור -96' תכנית מס

לוייעדוופרנסיו,רווחהציגאביבתלנמלשלהמאזןשבהבתולדותיוהראשונההשנההייתה1947שנת

ירידמשטחיחלקעלחלההתכנית.זהגידוללאפשרנועדהזותכנית.בפעילותהגידולהמשךלשםהרחבה

'מיוחדאזור'הינוהשטחייעודהתכניתפיעל.אביבתלנמלשטחימרביתועללנמללהסתפחשנועדוהמזרח

,אדמיניסטרטיבייםמבנים,אחסנה:כגוןשימושיםבוומותריםהנמללתפקודמבניםהקמתהמאפשר

הוועדהבהסכמתתעשייתייםושימושים,ר"מ40עדלשומריםדירות,מועדונים,קפהבתי,מסעדות

נותרו,מכבימגרששטחלרבות,זובתכניתכלוליםשאינםהמזרחירידשלהצפונייםהשטחים.המקומית

.היוםעדזכויותוהגדרתייעודללא

שלמתווהברקעמציגהתשריט:הערה
.בארכיוניםאותרולאשמסמכיהתכנית
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(2006)מאושרת,3208/תאמפורטתתכנית

,(הירקוןשפךמרחב)הנמלוצפוןאביבתלנמלשטחעלחלההתכנית

לעגןבמטרהי"אמשליוזמההיאהתכנית.96/לתאחלקיכשינוי

שימושים,בניהוהוראותבניהזכויות,תכליות,קרקעייעודיסטטוטורית

המבניםשלהפיתוחעקרון.הפתוחיםהשטחיםופיתוחלשימושועקרונות

הבינוישלוההיקףהמתווהמבחינתהקייםהמצבמיסודעלהתבסס

המבניםכלאתהמסמנותמדידהמפותהתכניתכוללתכךלשם.הקיים

אולמותשלהבנייהשטחיאתמסדירההתכניתבנוסף"קיימיםמבנים"כ

פנאינופש,בילוילצרכימותריםשימושיםמכלולוקבעההירקוןשפך

לתכנוןהמקומיתהוועדהשאישרההשימושיםמדיניותפיעלומסחר

אותהשתחליףתכניתלאישורעדאושנים5שללתקופהזאתכל.ובנייה

.(השנייםביןהמאוחר)

יפו-אביבתלובניהלתכנוןהמקומיתהוועדהאישרה28.4.2004בתאריך

תכנית.3208/תאבהוראותכמתחייב,אביבתלנמללשטחפיתוחתכנית

.והתשתיותהפתוחיםהשטחיםשלמחדשולעצבלשקםנועדההפיתוח

בשנתי"אמשיזמהפומביתאדריכליםתחרותשלתוצאההיאהתכנית

התחרותהוגבלההמרחבשלהסטטוטוריהתכנוןמצבבשל.2003

,הזוכההתכנית.מבנייםשינוייםללא,בלבדהנמלשלהפתוחיםלשטחים

אדריכליםכסיף-מייזליץמשרדידיעלהוצגה,2007בשנתשבוצעה

ייחודיותעץטיילותהקמתוכללה,יביןגלילהאדריכליתעםבשיתוף

,הצללה,תאורה,ישיבהפינות,(ר"מאלף20-מלמעלהשלכוללבשטח)

.קרקעיותתתותשתיותחניהשטחי,המבניםבעורףמשולבתדרך

מצטייןכפרויקט2010לשנתהיוקרתי"רוסהברבה"בפרסזכההפרויקט

.באירופהנוףבאדריכלות
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לנושא שימושיםמדיניות ועדה מקומית 

נמללאזורשימושיםמדיניותובנייהלתכנוןהמקומיתהוועדהאישרה31.5.2000-ו19.1.2000בתאריכים

,לבילויכאזוראלהאזוריםלפתחלמטרהבהתאםנקבעוהשימושים.המזרחוירידהירקוןושפךא"ת

העשוייםמטרדיםשימושיםלאפשרולא,ולמסחרלמשרדיםגםהמזרחירידשטחאתובנוסףונופשבידור

היתריהוצאתבאמצעותהתאפשרההמבניםשלהסבתם.בסביבההתושביםשלהחייםבאיכותלפגוע

וללא,ובגובהםהמבניםבגודלשינויללא)הקייםלשיפוץבנייהעבודותלרבות,חורגיםלשימושיםבניה

.המאושרלשימושוהתאמתו(במעטפתפגיעה

במטרהקודמיםבמסמכיםהמותריםהשימושיםאתהוועדההגבילה26.5.2010-ו10.1.2007בתאריכים

באולמותלהתירלא[א]:נועדוהמגבלות.המרחבבכלהפעילותסוגאתולעגןהמרחבייחודיותאתלשמור

והמועדוניםהבאריםשלהכוללהשטחאתלהגביל[ב];יוםפעילותלהםשאיןעסקיםפתיחתהירקוןשפך

.האירועיםאולמותמספראתלהגביל[ג];בלילותרקהפתוחים

הירקוניהאיבחצישימושיםתמהיללבחינתשהוקמהמיוחדתוועדהשלמסמךפורסם2010בשנת

:המרחבשלההיסטוריהפעילותקווחידושקהליםלמגווןשנתיתורבעונתית-רבפעילותלעודדבמטרה

:כללוהוועדהמסקנות.וירידיםתערוכותוקיוםתרבותית,מסחרית,בינלאומיתפעילות

(ר"מ8,000)השטחמכלל16%-ללתרבותהמוקציםהשטחיםהגדלת•

(ר"מ2,000)חינוךלצרכיהשטחמכלל4%הקצאת•

מגבלותקביעתתוך,וההסעדההמסחרשימושיהגדלת•

במחציתבארים-הדאנסמספרצמצום•

היוםבמהלךגם(4)הקיימיםהאירועיםאולמותשטחילניצולהתכנותבחינת•

חדשיםרכבעסקיופתיחתעצמאייםמשרדיםשלשימושיםיותרולא•

החוץשטחיוניצולספורטשימושייותרו•

הסעדה,מסחר,חינוך,תרבות:ליישוםעדיפויותסדרקביעת•

הסדרת,המבניםשיקום,לציבורהפתוחיםהשטחיםלפיתוחמידיבאופןלפעולהוועדההמליצהבנוסף•

.למרחבוהגישההחניה

י"עאושרהמסמך.הירקוניהאיחצילמרחבמעודכנתשימושיםפרוגרמתהכנתהושלמה2013בשנת

.ההנדסהמינהלידיעלשתוכןייעודיתמפורטתתכניתבמסגרתתוטמעותכולתוהעירמהנדס

.2010מצב קיים  , סיווג עסקים בחצי האי הירקוני
.אדריכליםאליקים . ח הוועדה לתמהיל שימושים"דו: מקור
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ולהעמקתואביבתלנמללהרחבתתכניות

הרבואביבתלהעירפרנסי.מוגבלולזמןמיידימענהלתתנועדשהואבידיעהמראשתוכנןאביבתלנמל

לשאלתהנמלסוגייתאתקושריםכשהם,הראשוניםבימיואביבתלנמלשלוהיקפונחיצותובשאלתלעסוק

צרכיהסיפוקהמצדדיםלטענת.ישראלארץבמרכזותעשייהכלכלהכמרכזאביבתלהעירשלעתידה

.מיםעמוקנמלהקמתהצדיקוהשרוןלאורךהחקלאיהעורףושלאביבתלשלהכלכליים

אתלפתורכדיוהןהנמלהספקאתלהרחיבבמטרההן,הסירותמעגןלהגדלתהצעותהועלו1937בשנתכבר

לקוםועד1939משנתי"אמהנהלתאתהעסיקהההרחבהשאלת.למעגנהבכניסההסחףהצטברותבעיית

עמוקנמלויצירתלשםהעירחופילאורךהנמלשלמשמעותיתלהרחבהתכניותהוכנואלובשנים.המדינה

.הפועלאלהוצאהולאהבשילהלאומהתכניותמההצעותאחתאף.מים

שהוצגוהשונותהתכניותאתפורס"היישובבתולדותאפיזודה–אביבתלנמל"במאמרושטרןשמעון

השפיעולאגםכןועל,מומשולאאלושתכניותאףעל.זהתהליךאתשליווהנימוקיםואתהנמללהרחבת

.שטרןשלממחקרומתומצתיםממצאיםזהבנספחלהציגלנכוןמצאנו,הנמלשלההיסטוריהעל

:הןשנדונוהעיקריותהצעות,שטרןפיעל

.היוםשלבוטינסקי'זלרחובועדלנמלמצפוןשישתרע,פריס-דהשהכיןמיםעמוקנמלתכנית1.

.1938,דרוםלכיווןהנמללהרחבתוטריטוןפאלמר,רנדלהצעת2.

.השינועכושראתלהגבירכדיהגליםשוברמעלמזחלהוספתהצעה3.

.לנמלמצפוןנוספתמעגנהלבנייתהנמלשלהטכניתהמחלקההצעת4.

,1946משנתלי'מאוצהצעת)חפירהמעבודתהימנעותתוךהמעגנהלהגדלתגליםשוברילהקיםהצעות5.

.(1947משנתאלוויל-ליאוןחברתוהצעת

ושוברי,המכביהאצטדיוןבאתרנוספתעגינהבריכתלהקים1948משנת'נירינג'אנגקנאפן'חברתהצעה6.

.'לתכניתלאזורועדלנמלמצפוןלחילופיןאו,היוםשלגוריוןבן'לשדועדלנמלמדרוםשישתרעוגלים

.אנדרומדהסלעולאזור(1951)ההרוסהמנשייהבאזורהחוףלאורךנוספותתכניותהוצעובנוסף

להרחבתתכניתהיאי"אמבארכיוןזהמחקרבמסגרתונמצאה,שטרןשלבמאמרוהוזכרהשלאתכנית

בעמודמוצגתהתכנית.הנמלשלהראשיכמהנדסששימשפריד.שהמהנדסשל22.7.1937מתאריךהנמל

.הבא

מיםעמוקלנמללתכנוןהצעת-1נספח

שלהפעלתועם,1965בשנת.באשדודבארץשנימיםעמוקנמללהקיםממשלההחלטתהתקבלה1961בשנת

היות,מסחריתלתנועהאביבותליפונמלישלזמניתבוסגירהעלבצוהתחבורהשרהורה,אשדודנמל

כך,ויפואביבתלנמלישלהמסחריתפעילותםנפסקהבכך.כדאיתהייתהלארדודיםכנמליםוהפעלתם

.זהליוםעדנשמרהאביבתלנמלשלהמקוריתוצורתו

דינואביבבתלמיםעמוקנמלשכן,בוצעולאההרחבהשתכניותכךעללהצטעראיןכימשתמעהמאמרמן

.חיפההעירכיוםסובלתמהןונופיותתכנוניותבעיותשלמכלולעליהולהטיל,היםלביןהעירביןלחצוץהיה

.122' עמ, שטרן: מקור. י הוספת בריכה ממערב בתוך הים"פריס להרחבת המעגן ע-תכנית דה
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.  22.7.1937, הנמללהרחבת תכנית 
.נמל תל אביב הראשי של המהנדס , פריד. חתומה על ידי  ש

.תיקייה כחולה, י"ארכיון אמ: מקור
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אביבבתלמיםעמוקלנמלנירינג'אנגקנאפןתכנית

יועציםהוזמנההתכנית.אביבתללעירמיםעמוקנמללהקמתהתכניתאתהמזלגקצהעליחשוףזהנספח

פורסמההיוזמה.העירפרנסישלחלומםמושאהייתה,1948בשנת'נירינג'אנגקנאפן'(יורקניו)אמריקאית

בתלמיםעמוקנמלבהקמתלהשקיעישראלממשלתאתלשכנעהעירייהמאמץבמסגרתציבוריהדליצירת

.(אשדוד)אחרבאתרולאאביב

-18,10א"עתידיעות)1948באוגוסטשהתקבלהישראלממשלתהמלצתפיעלי"אמידעלהוזמנההתכנית

אפשרותאתלבחון'נירינג'אנגקנאפן'עולמישםבעלימהנדסיםמשרדהוזמנוכךלשם.(145'עמ,12

.אביבתלבחוףמיםעמוקנמללהקמתתכניתולהכיןהקייםהנמלשלההרחבה

ח"דונערךבסיסםעלאשריסודייםוסקריםמחקריםוערכהחודשיםמספרבעירשהתהמהנדסיםקבוצת

המומחים.(מקורותברשימתראה–העירייהבארכיוןנמצאח"דושלמקוריעותק)י"לאמשהוגשמקיף

מתפוקת10פיכלומרטונותמיליון2של(וייבואייצוא)סחורותלמחזורלהגיעיוכלמיםעמוקכנמלהעריכו

חלופותשלושהוצגומיםעמוקלנמלמתאיםמקוםאיתורבשאלת.הנוכחיתבמתכונתוהנמלשלהשיא

אביבתלשלהתעופהשדהבקרבת,הירקוןלשפךצפונית-אחלופה:(איורראה)

הקיימתלמעגנהדרומית-בחלופה

יפולמעגןצפונית-גחלופה

Knappen, Tippetts, Abbett Engineering Co.
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.ראה רשימת מקורות. א"ארכיון עת: מקור. 1948משנת  קנאפןח "קטע מתוך גיליון שצורף לדו

.ראה רשימת מקורות. א"ארכיון עת: מקור. 1948משנת  קנאפןח "איור שצורף לדו

,דונם400הינוהמוצעהנמלשלהמיםשטח.החלופותמשלושאחתבכלזהההיההמוצעהנמלשלהמבנה

הוצעייעודירציף.נוסעיםמסוףוכן,ונוסעיםמטעןאניותשלוטעינהלפריקהרציפיםתוכננו.'מ10ועומקו

בריכתתוכננהבנוסף.ייצואלצרכימיוחדיםרציפים4יוקצוההדרפרימשלוחבעונת.אשלגןייצואעבור

עלות.המורחבחיפהלנמלבגודלושווההיההמתוכנןהנמל.סירות30-לכמרינהשתשמשיותרנמוכהעגינה

.שנה25בתוךתוחזרוההשקעה,י"לאמיליון20-כהוערכהוהציודההקמה

,ההדרפירותלחיטוימיוחדיםסידורים,הנמללהפעלתהדרושהטכניהציודשלמלאפירוטהכילההתכנית

המליצוהיועצים.בעתידנוספתהרחבהואפשרותמימוןהצעות,מתאימיםבהיקפיםוכבישיםרכבותגישת

.בטוחהכהשקעהעליהוהמליצווביצועההתכניתאימוץעללשוןבכל
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הירקוןשפךבאזורמשניתפעילות-2נספח

הירקוןושפךזיפזיףכריית

.199-204'עמ:1980,אביצור:מקור

לצרכיםוזיפזיףחולשלמוגברתתפוקהבעקבותיושהביא,לבנייהבבטוןהשימושהתרחב20-המשנותהחל

התבצעההכרייהומרבית1920בשנתזהלענףחדרוהיהודים.'וכדלטיח,לבלוקים,לסידתערובת:שונים

,הירקוןלנחלמדרוםחוללכרותהיכולתוחוסרהעירהתפתחותלאור.אלנבירחובבסביבותהמרכזיבחוף

גמלי"לכינוישזכו,זיפזיףעמוסותגמליםשיירות.לווצפוניתהירקוןשפךבאזורזיפזיףלכרותהחלו

כ–גמללכלתיבותשתי,גבםעלבתיבותהזיפזיףאתנשאוהגמלים.הירקוןבשפךהנחלאתחצו"הזיפזיף

.(תמונהראה)תיבהבכלחולג"ק115-120

הוחלפוואלו,החוףלאורךהשיירותמעברעודהתאפשרלארידינגותחנתאביבתלנמלשהוקמולאחר

האילחצימזרחיתסלולותבדרכיםדרכןאתעשואשרבמשאיותמכןולאחרלפרדותרתומותבעגלות

.הירקוני

.201: 1980, אביצור: מקור. גמלים חוצים את הירקון

.מקור לא ידוע. א"עיבוד צבעוני לתצ. 20-שנות ה, שיירות גמלים עמוסות חוצות את נמל הירקון
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פיסי-היסטוריתיעוד:2פרק
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.אביבתלנמלמרחבשלפיסית-היסטוריתסקירהתיעודעניינו2פרק

.ההיסטוריהפיסיהצדאתומדגיש1בפרקהמוצגההיסטוריהמידעאתמשלים2פרק

אווירתצלומי)נוספיםגרפייםמקורותשלוסקירה,(היסטוריותמפות)קרטוגרפיתסקירהמציגהפרק

כתיבתלמועדועדהקמתומיוםבווהבינויהסקרמרחבההתפתחותבחינתלשם,(אביבתלנמלשלותכניות

.אלושורות

:רמותבשלושהנעשיתהסקירה

האורבניבהקשרוהנמלנראהבההמאקרורמת1.

הירקוניהאיחצישטחבמרחבהעוסקת,הבינייםרמת2.

.הפרטנייםוהמבניםהפתוחהשטח,השוניםחלקיועל,הנמלבמרחבהתמקדותתוךהמיקרוברמת3.

:חלקיםלשלושהזהלפרק

כרטוגרפיתסקירה-אחלק

אוירתצלומיסקירת-בחלק

תכניותסקירת-גחלק
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:רשימת המפות ההיסטוריות

מקור והערות מ"קנ שם המפה שנה

ש  "הקודש מאוסף המפות עמפות ארץ
בית הספרים הלאומי ;ערן לאור

והאוניברסיטאי

אינץ1
למייל

(13' מסגיליון)מפת יפו 
Palestine Exploration Fund Map

1880

ר אבי ששון"דבאדיבות  1:7,500
מפת יפו תל אביב

Survey of Palestine
1927

ר אבי ששון"דבאדיבות  1:10,000
מפת יפו תל אביב

Survey of Palestine
1930

יפו-ארכיון עיריית תל אביב 
מפות התפתחות העיר משנים שונות

תאריך משוער*
1:10,000

(ו-א )שש המפות 
דרויאנוב

1935*

יפו-ארכיון עיריית תל אביב 
הדפסה  , 1936עדכון , 1934מפת בסיס 

11.1949מחודשת 
1:1,250

מפת תל אביב
Survey of Palestine

1936*

(י"מפ)המרכז למיפוי ישראל 
אייל אדריכלות-מילבאורבאדיבות אורית 

1:10,000
תל אביב-מפת יפו 

Palestine and Egypt Ilgd LTD
1938

יפו-היסטורי תל אביב ארכיון
1945הדפסה חוזרת *

1:10,000
(2מתוך 1גיליון )מפת יפו תל אביב 

Survey of Palestine
1944*

יפו-היסטורי תל אביב ארכיון
06.1952

1:20,000
יפו  -מפת תל אביב 

יפו-עיריית תל אביב ( מדידות)ההנדסה מחלקת
1952

יפו-היסטורי תל אביב ארכיון
עדכון  ;10.1954עיבוד והדפסה * 

11.1962והדפסה מחדש 
1:10,000

(2מתוך 2גיליון )יפו -מפת תל אביב 
יפו-עיריית תל אביב ( מדידות)ההנדסה מחלקת

1962*

, תל אביב' אונ,החוג לגיאוגרפיה
אייל אדריכלות-מילבאורבאדיבות אורית 

1:12,500
גבעתיים ובני ברק, רמת גן, מפת תל אביב יפו

למיפוי ישראלהמרכז
1974

, תל אביב' אונ,החוג לגיאוגרפיה
אייל אדריכלות-מילבאורבאדיבות אורית 

1:12,500
גבעתיים ובני ברק, רמת גן, מפת תל אביב יפו

למיפוי ישראלהמרכז
1986

1880-1986כרטוגרפיתסקירה2.1

ועד1:10,000;1:7,500שלמידהבקנה,אביבתל-יפואזורשלהיסטוריותבמפותשימושנעשהזהבחלק

.20-ההמאהסוףועד19-ההמאהמסוףהחלהמתוארכותמפות,1:20,000
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19441938193519271880

1952 1962 1974 1986
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P.E.F;1880))הבריטיתישראלארץלחקרהקרןמפת

(למייל'אינץ1במקורמ"קנ)1880,יפומפת

Palestine Exploration Fund Map
והאוניברסיטאיהלאומיהספריםבית;לאורערןש"עהמפותמאוסףהקודשארץמפות)

http://www.jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/heb/pal002368494.htm)

.מיושבאינווצפונהמיפוהחוףאזורמרביתכילראותניתןזובמפה:כללי

.חולישטחהואכולוהשטח:הירקוניהאיחצי
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1927;וסביבתןאביבתליפומפת

(1:7,500במקורמ"קנ)1927,וסביבתןאביבתליפומפת

Jaffa, Tel Aviv and Environs

(Compiled from Aero-Photos supplied by the R.A.F, Survey of Palestineששוןאביר"דבאדיבותהתקבל)

הצפוניוקצהודרום-צפוןשכיוונוחץראשכמעין,הירקוניהאיחצישלהטבעיתצורתוניכרתזובמפה

sandאוsand)חולישטח-הטבעיאופיווכן,מעוגל dunes).האחת:דרכיםשתימגיעותהאיחציאל

המגיעהדרך,ממזרחוהשנייה,היםלחוףבמקבילההולכתדרך,(כחולמסומנת)החוףדרך-מדרום

.(אדוםמסומנת)המעובדהחקלאימהאזור

שביליםמספר.קצהואלמגיעותואינןמצטלבותאינןאך,הירקוניהאיחצידרוםעדמגיעותהדרכיםשתי

נקודתמסומנת,המערבילצדסמוך,האיבמרכז.בחול'נבלעים'והשטחשלבדרומוהםגםעובריםנוספים

.(טריאנגולציה.נ)ציון

Aradהמכונהבאזור,וממזרחמדרום.והכפריהעירונילגבולמחוץנמצאכולוהאזור el Balad,מסומנות

.בשטחפזוריםקטניםמבניםמספר,פרדסיםבחלקן,ומגודרותתחומותחקלאיותחלקות
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1930;אביבתליפומפת

1930,אביבתליפומפת

(1:10,000במקורמ"קנ)

Jaffa, Tel Aviv
(ששוןאביר"דבאדיבות)

במפהסומנולאאשרמרכיביםבהנכלליםאך,מזעריהואלההקודמתהמפהלביןזומפהביןהשינוי

שלהמערביתלגדהבסמוךהעוברתהמזרחיתהדרךשלהמשכה,(1917)בריטיתזיכרוןמצבת:הקודמת

.'הירקוןברך'בהסירותבית,(באדוםמסומנת)הירקון
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1935;דרויאנובמפות

,(1:10,000במקורמידהקנה,1935משוערהכנהתאריך,דרויאנוב,ו-אמפות)להלןהמוצגותהמפותשש

המאהשלהשלושיםשנותמחציתועד'העירהבנות'שלפנימהשניםהחלאביבתלהעירהתפתחותאתמציגות

המתוארותבשניםהקיימתשהייתההרשתאתמייצגתאינהברקעהמופיעהוהכבישיםהרחובותרשת.20-ה

.התמצאותלשםהנראהככלהוספהוהיא,(1935)המפההכנתשנתאתהתואמתזואתאלא,במפה

העירהבנותלפניאביבתלאדמת:אמפה

,מדרום.'הירקוןמי'לווממזרחהתיכוןהיםלוממערב.חולישטחהואהעירבצפוןהירקוניהאיחציאזור

.'וכרמיםחולות'שללמחצהחקלאיאזורמתחיל(כיום)ירמיהו'רחבאזור

אדמתןגאולתשנותלפיהשכונות:במפה

האימחצימתפרסותאלהאדמות(1924-1921)48'מס-'מחלולאדמת'עלהואאביבתלנמלשטחמרבית

אדמת:לדרוםמצפון,להןממזרח.(כיום)טרומפלדוררחובעדהחוףרצועתלאורךודרומהבצפוןהירקוני

מתחם'הוקםעליהן(1933)92'מס-התערוכהגרידינגרואדמת(1932-1927)83'מס-האצטדיון

אבוואדמת(1927-1932)76'מס-אינגיליהאבוכרםאדמתמדרוםלהןסמוך.המזרחיריד-'התערוכות

.(1926-1925)52'מס-פארס

הכבישיםרשתהתפתחות:גמפה

שלהצפוניקצהו.השלושיםשנותשלהראשונהמהמחציתהיאהירקוניהאילחצימדרוםהכבישיםרשת

.1934-1933לירקוןממערבהאצטדיון'ורחהתערוכה'ורח,1932-1931דיזינגוף'רח

(משוער)1935דרויאנוב,אביבתלהעירמפות
(יפואביבתלהעירארכיון:מקור)
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'אמפה 

'מפה ב

'גמפה 
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כילראותניתןהמפותשלושבכל.ממשלהמפותלפיגבולותיהואתהבנויההעיראתמציגותו-דמפות

העירהתרחבותלמרותהעיריהלגבולותמצפוןואףהבנויההעירלשטחמצפוןנמצאהירקוניהאיחציאזור

.1932בשנתרקשנבנהלמרותהאצטדיוןמסומןהמפותבכל.צפונההמהירהוהתפשטותה

(משוער)1935דרויאנוב, מפות העיר תל אביב
(ארכיון העיר תל אביב יפו: מקור)

1930בסוףהעיריהוגבולותהבנויההעיר:ומפה1924בסוףהעיריהוגבולותהבנויההעיר:המפה1922ביוליהעיריהוגבולותהבנויההעיר:דמפה
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'מפה ו'המפה 'דמפה 
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1936;אביבתלמפת

1936;מפת תל אביב

(שני גיליונות)1:1,250קנה מידה במקור 
Survey of Palestine1934 , 1949ידי מחלקת המדידות נובמבר -הודפסה על, 1936עדכון

(ארכיון היסטורי עיריית תל אביב יפו)

הירקוניהאיחצישטחנכללובה1934משנתמפהבסיסעלנערכה(1:1,1250במקורמ"קנ)זומפה:כללי

.העירוניהגבולבתחום

Nahrבערביתהירקוןנחלשלשמומופיעבמפה:הירקון al’ Auja-אינההמזרחיתהגדה.'הפתלתל'הנחל

שלהמערביתהגדה.(1936)ולמגדלור(1917)הבריטיתהזיכרוןלמצבתפרטפיתוחכלבהנראהולאמבונה

Urban)העירוניכגבולמשמשתהנחל & Munl. Boundary).נראים,התערוכהבניינילשטחמדרום,לאורכה

.לסירותקטנהעגינהבמתוכןבודדיםמבניםמספר

בנייניובמרכזו(1932)המכביהאצטדיוןלומדרום.מבונהואינוחוליהאיחציצפון:הירקוניהאיחצי

.אלחננימתווהשל(1934יריד)התערוכותמתחם

לפריקתהמזחלמעטמבינויריקה,אביבתלנמלחודשיםמספרבתוךיוקם,בההמערביתהרצועה

.1936במאישהוקם(Jetty)הסחורות

חרושתביתקייםהיהובהפרטייםלמגרשיםהמחולקתקרקערצועתקיימתהתערוכותלמתחםממזרח

.פרטיתבבעלותהיוםעדהם,ברובם,אלהמגרשים.לבלוקים

:מרוסקיםקוויםשנימסומניםהאיחצילשטחמסביב

גאותבזמןהנראהככל(H.W.M)'הגבוהיםהמים'סימוןאתמציין-(בכחולמסומן)החיצוני

.מסמןשהואאתבוודאותלדעתניתןולאכיתובללא-(באדוםמסומן)הפנימי

.(Pipe)היםתוךאלמהחוףהמובילוצינורשירותיםתאילמספרפרט,מבניםאיןכולובחוף
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1938;אביבתליפומפת

הגדהולאורךהתערוכהלרחובעדהבינויהתפשטותאתלראותניתןזובמפה:כללי

.הירקוןשלהמערבית

אינוהאיחציצפון.שינויללאהמכביהואצטדיוןהתערוכותמתחם:הירקוניהאיחצי

הירקוןמעלרידינגגשר/החשמלחברתוגשר'רידינג'החשמלתחנתהקמתעם.מבונה

:מקור)החשמלתחנתאלהעיקריכמעברשימשהגשר.צפונההנמלרחובחובר

.(2014,איילמילבאואר

H.W.M(Highוהאותיות(כחול)מרוסקקומסומןהחוףקולאורך Water Mark).

במספרלהבחיןניתן(באפורמסומנת)הנמללשטחשמחוץהפרטייםהמגרשיםברצועת

.בודדיםבניינים

.הנוסעיםנמלשלהקמתועםדרומההורחב(באדוםמסומן)הנמלשטחגבול:הנמל

:(לצפוןמדרום)מסומניםבמפה

הנוסעיםנמלאזור-

הסחורותומחסניהמעגנה-

ומספנהצריפים-

צפוניצריף-

(Jetty)מזח-

הגליםלוכד.(1938פברואר)בנייתההשלמתלאחר,הסופייםממדיהבמופיעה:המעגנה

היםקירותאורך.1939בשנתשונתהשזולמרות,המקוריתבתצורתומופיעהמעגנהשל

.1936בשנתשנבנוכפינותר

מפת יפו תל אביב

Palestine and Egypt Ilgd LTD
(אייל אדריכלות-מילבאורהתקבל באדיבות אורית , (י"מפ)מרכז למיפוי ישראל : מקור)
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הירקוניהאיחציחוברהעירוניתהתנועהמערכתוהסדרתאביבתלשלהבנויהשטחהתפשטותעם:כללי

במרחבתפקידואתשינתהזועובדה.(במקורכתוםסימון)ראשייםכבישיםבאמצעותהעירוניהמרחבאל

מנותבת'אביבתללב'מאזורהראשיתהתנועהכל.ממנהאינטגרלילחלקמהעירמנותקמאזור-העירוני

כל.גןורמתגבעתייםלכיווןמזרחהומהםפלומרוכיכרהתערוכהרחובאליהודהובןדיזינגוףהרחובותדרך

.הירקוןאתהחוצהרכביםלתנועתגשרשהוקםמבליזאת

:לנמלביחסחלקיבאופןעודכנההמפה:הנמל

(1939)פירוקולאחרנמחק(Jetty)הסחורותלפריקתהמזח-

(אדוםצבוע)הצפוניתהחוףרצועתוייבושסיפוחלאחרהורחבהנמלגבול-

.1939בשנתשונתהשזולמרות,המקוריתבתצורתומופיעהמעגנהשלהגליםלוכד-

1944;יפואביבתלמפת

1944;מפת תל אביב יפו

Survey of Palestine1944 , (2מתוך 1גיליון )1:10,000קנה מידה במקור , 1945הדפסה חוזרת
(ארכיון היסטורי עיריית תל אביב יפו)
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1952;יפואביבתלמפת

1952;מפת תל אביב יפו

,  עיריית תל אביב יפו( מדידות)מחלקת ההנדסה 
1:20,000קנה מידה במקור , 1952הדפסה יוני 

(ארכיון היסטורי עיריית תל אביב יפו)

במפהמופיע,1951יולי)עירבנייןגבולנקבעלתחומההצפוניהירקוןעברשטחיוסיפוחהעירהרחבתלאחר:כללי

חדשותמגוריםשכונותתוכננואלהבשטחים.(קונקודהבקובמפהמסומן,1952יוני)העירוניוהגבול(מרוסקבקו

,במפה801'מסכביש)רוקחכבישתוכנןזומסגרת.העיראלוקשירתןהעירוניהתנועהמערךשיפורשחייבו

.התערוכהבגשרהירקוןאתוחצה,הירקוניהאיחציאזוראלמערבהחיפהמדרך(בכתוםמסומן

תנועההובילואשרהירקוןשפךלמחסנימזרחיתשנסללרידינגלרחובחוברהנמלרחוב:הירקוניהאיחצי

שונתהשזולמרות,המקוריתבתצורתומופיעהמעגנהשלהגליםלוכד.הכוחתחנתאל,רידינגגשרדרך,ממונעת

וביתהאצטדיון:האיחציבשטחהנמצאיםמוסדותשנימצויניםלמפההמצורפתהמוסדותברשימת.1939בשנת

.(אדוםצבועים)1949בשנתשהוקמוהירקוןשפךמחסנימופיעיםהאיחציבצפון.המכס

.מפה זו צורפה לסקירה בשל חשיבות המידע המובא בא למרות איכותה הנמוכה: הערה
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1962;יפואביבתלמפת

1962;יפואביבתלמפת

עיבוד והדפסה מוחדשת ;1954עיבוד והדפסה , עיריית תל אביב יפו( מדידות)מחלקת ההנדסה 
(ארכיון היסטורי עיריית תל אביב יפו)1:10,000קנה מידה במקור ;1962נובמבר 

-העירשלצפוניהתפשטותגבולמסמלהירקוןנחל.העירורחובותהדרכיםרשתמודגשתזובמפה:כללי

.פתוחשטחלוומצפוןהמבונההשטחלומדרום

אלרידינגגשרדרךממונעתתנועההוביל,הנמללרחובהמשךהמהווה,רידינגרחוב:הירקוניהאיחצי

.הכוחתחנת

.שינויללאנותר:החוףקו

שונתהשזולמרות,המקוריתבתצורתומופיעהמעגנהשלהגליםלוכד.שינויללאנותרו:והמעגנההנמל

.1939בשנת

.מפה זו צורפה לסקירה בשל חשיבות המידע המובא בא למרות איכותה הנמוכה: הערה
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1974;ברקובניגבעתיים,גןרמתיפואביבתלמפת

דרוםביניהםמסוימיםלאזוריםפרט,הבודדיםהמבניםפירוטללאהבינוימרביתמוצגזובמפת:כללי

.והכבישיםהרחובותמערכתבולטתזהרקעעל.לושמצפוןוהשטחהנמל

.ברובומבונה:הירקוניהאיחצי

שטחכילהניחניתן.(אדוםצבוע)1964-1963בשניםשיובשהשטחלראשונהנראהזובמפה:החוףקו

.1936משנתלנמלהמקוריתבתכניתשסומןכפיהטבעיהסלעקואחרי,יותראופחות,עוקבההרחבה

:והמעגנההנמל

:הבאיםהמרכיביםלראשונהעודכנוזובמפה

(אפורצבוע)מאורךמבנהמסומןובוהדרומיהחוףשטחוייבושסיפוחלאחרהורחבהנמלגבול-

הגליםלוכדללאמופיעההמעגנה-

1974;גבעתיים ובני ברק, רמת גןקטע ממפת תל אביב יפו 

מרכז למיפוי ישראל: בהדפסת
(אדריכלותאייל -מילבאורהתקבל באדיבות אורית , המחלקה לגיאוגרפיה אוניברסיטת תל אביב)



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק א
104

1986;ברקובניגבעתיים,גןרמת,יפואביבתלמפת

1986;גבעתיים ובני ברק, רמת גן, קטע ממפת תל אביב יפו

מרכז למיפוי ישראל
(אדריכלותאייל -מילבאורהתקבל באדיבות אורית , המחלקה לגיאוגרפיה אוניברסיטת תל אביב)

.1974מפתבניתוחשהוצגומהנתוניםמשמעותישינויאיןזובמפה:כללי

.ברובומבונה:הירקוניהאיחצי

.שינויללאהמעגנה.הנמלבשטחהבינוישלמינוריעדכוןנעשה:והמעגנההנמל
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1932-2013אווירתצלומיסקירת2.2

.היוםועדהעשריםהמאהמראשיתהחלאווירתצלומישלבסדרהאביבתלנמלהתפתחותמוצגתזהבפרק

ביניהםמרכזייםנושאיםלמספרהתייחסותתוךהנמלמרחבשלהפיסיתההתפתחותעלדגשמושםבסקירה

שטחלכללהמתייחסתהכוללתברמהנעשיתהבחינה.בוהמבוניםהשטחיםוהתפתחותהנמלשטחהרחבת

לחוףהנמלשביןהיחסוכןלושממזרחהתערוכותמתחם,לושמדרוםאביבתלהעירלביןשבינווהיחסהנמל

.לושממערבהטבעי

מקור והערות שם התצלום שנה

יפו-ארכיון עיריית תל אביב 

1944, תצלום אוויר
הירקוןוברךהירקון,הצפוניותשכונותיה,אביבתל

הירקוניהאיחציושטח
1944

1946, תצלום אוויר
הירקון וחצי האי , שכונותיה הצפוניות, אזור תל אביב

האצטדיון והנמל, הירקוני מתחם התערוכות
1946

מ"מדידות והנדסה בעמדבא
2007, תיעוד יריד המזרח, באדיבות אריה פישמן

1949, תצלום אוויר
חצי האי הירקוני ושפך הירקון

1949

,תל אביב' אונ,החוג לגיאוגרפיה
אייל אדריכלות-מילבאורבאדיבות אורית 

1956, תצלום אוויר
הירקון וחצי האי , שכונותיה הצפוניות, אזור תל אביב

האצטדיון והנמל, הירקוני מתחם התערוכות
1956

עיריית תל אביב יפו

196331.08.1963,תצלום אוויר 1963

196410.10.1964, תצלום אוויר 1964

196812.07.1968, תצלום אוויר 1968

197810.06.1978, תצלום אוויר 1978

198909.11.1989, תצלום אוויר 1989

199418.02.1994, תצלום אוויר 1994

199507.04.1995, תצלום אוויר 1995

199727.07.1997, תצלום אוויר 1997

199905.06.1999, תצלום אוויר 1999

חברת אוצר מפעלי ים
2007, עבור תיעוד יריד המזרח

2001, תצלום אוויר אלכסוני 2001

2003, תצלום אוויר אלכסוני 2003

2004, תצלום אוויר אלכסוני 2004

2006, תצלום אוויר אלכסוני 2006

עיריית תל אביב יפו 2013,תצלום אויר 2013

:רשימת תצלומי אוויר

מקור והערות שם התצלום שנה

בקונגרסספריית, מטסוןאוסף 

Air views of Palestine. Jaffa, Auji River and
Levant Fair. Jewish stadium near the Auji River

1932-
1933

Air views of Palestine. Jaffa, Auji River and
Levant Fair. Breakers along the northern coast.
Jaffa promontory in far distance looking S. 1933-

1934Air views of Palestine. Jaffa, Auji River and
Levant Fair. Jewish stadium and the Levant Fair
blds [i.e., buildings] looking S. toward Tel Aviv

Air views of Palestine. Jaffa, Auji River and
Levant Fair. Jewish stadium near the Auji River

1934

פריט  )אלבום תמונות ;ארכיון עיריית תל אביב יפו
07-02p-1400-1461;(33' מס

1936/37תצלום אוויר 
ללא כותרת במקור

1936/7
1936/37תצלום אוויר 

ללא כותרת במקור
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תצלומי אוויר אנכיים של חצי האי הירקוני
(מקורות שונים)
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אנכייםאווירתצלומירצף-הקדמה:אוירתצלומיסקירת
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1934עד1932אווירתצלומי

1933-1932,אווירתצלום

:במקורכותרת
Air views of Palestine. Jaffa, Auji River and Levant Fair. 
Jewish stadium near the Auji River

/http://www.loc.gov/pictures/collection/matpc/item/mpc2010007802/PP(הקונגרסספריית,מטסוןאוסף)

מאוסףהצילומיםמקור.1934עד1932מהשניםאווירתצלומימספרמוצגיםהבאותבשקופיות:כללי

הנוףפרטיאתלזהותהמאפשריםאלכסונייםאווירתצלומיהםאלהצילומים.הקונגרסשבספרייתמטסון

חציאזורבהצגתהיאחשיבותם.בשטחאותםלראותרגיליםשאנוכפיבומופיעיםשהםמכיוון,בקלות

מבנישלבנייתםותחילת(1932)המכביהאצטדיוןהקמת:להתפתחותוהראשוניםבשלביםהירקוניהאי

עלויפהבהירמבטמאפשריםהגבוההואיכותוהנמוךהצילוםגובה.התערוכותבמתחם1934המזרחיריד

ספורותשניםאביבתלנמליוקםבוהצפוניהחוףוקוהירקוןשפך,הירקוניהאיחצישלהטבעייםהתנאים

.יותרמאוחר

ואניותיפוהעירוכןאביבתלשלשכונותיהנראותברקע.הירקוניהאיחציאלצפוןמכיווןמבט:תיאור

מביתניאחדשלבניההתחלתולצדו(1932)המכביהאצטדיוןנראההאיחציבשטח.הנמלאלהקרבות

.הארץתוצרתארמוןהנראהככל,היריד

אזור.מצמחיהחשוף,חוליהשטח.פיתוחטרוםהירקוניהאיחצישלהטבעיהשטחנראההתמונהבקדמת

הרדודהאזור.הגאותבמילפרקיםומוצףביותררדוד,התיכוןליםהירקוןשפךביןהתחום,(cape)'הכף'

במחשופילהבחיןניתןהחוליהחוףלאורך.הגמליםשיירותעבורהירקוןאפיקשלנוחחצייהמקוםמשמש

.הסירותמעגןקצהנראההירקוןגדתעל,וממזרחהדייגיםסירותמספרפזורותבשטח.הטבעיהסלע

.רדינגהכוחתחנתתבנהבוהשטחנראההתצלוםבקדמת

כלעבור1932שנתמצוינתהארכיוןבנתוני:התצלומיםתיארוך

התערוכותמתחםהתפתחותמהכרת,אולם,התצלומיםארבעת

התצלוםביןלהבחיןניתןהמזרחירידביתנישלהבניהושלביות

.מהםהמאוחרלזהביותרהמוקדם
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1934עד1932אווירתצלומי

1934-1933, תצלומי אוויר

:במקורכותרת -מימין 

Air views of Palestine. Jaffa, Auji River and Levant Fair. Breakers along the northern coast.

Jaffa promontory in far distance looking S.

http://www.loc.gov/pictures/collection/matpc/item/mpc2010001382/PP/

:כותרת במקור-משמאל 

Air views of Palestine. Jaffa, Auji River and Levant Fair. Jewish stadium and the Levant Fair

blds [i.e., buildings] looking S. toward Tel Aviv

http://www.loc.gov/pictures/collection/matpc/item/mpc2010001385/PP/

(ספריית הקונגרס, מטסוןאוסף )

שנימציגיםוהם1934-1933השניםבמהלךהנראהככלצולמוזהבעמודהמוצגיםהתצלומיםשני:כללי

:הירקוניהאיחציאלשוניםמבטים

.מזרחמצפון-ומשמאלמערבמצפוןמבט-מימין

ובשמאלי,האיחצישלהמזרחיהגבולאתהמעצבתהירקוןמברךלהתרשםניתןהימניבתצלום:תיאור

.ורדודחולי,מאודרחבאזור-הירקוןשפךמאזור

בולטתכןכמו.1934ירידפתיחתלקראתשהוקמורביםביתניםהתערוכותבמתחםנראיםהתצלומיםבשני

אתהמתחםלשטחמחוץמותירהאך,במזרחהירקוןגדתאתכוללתשהיאכךהמתחםאתהמקיפההגדר

.האיחציקצהאזורואתבמערבהחוףרצועת

תיגרעובדרומההנמלמחסנייוקמועליההרצועההיאהטבעיהחוףקולביןהעץגדרשביןהצרההרצועה

.המעגנהותיחפר
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ניתן,הירקוניהאיחציאלמזרח-צפון–מצפוןזהבמבט:תיאור

.אביבתלנמליוקםעליההחוףרצועתשלאופייהאתלראות

התערוכותמתחםשלהמערביתבגדרהגובלתבשטחצרהרצועה

המעגנהתיחפרזהרחבבאזור.לירידמערבמדרוםרחבוחלק

.הנמלשל

וניתן,1934-1932מהשניםשהוצגוההיסטורייםהתצלומיםארבעתמביןהמאוחרהואזהתצלום:תיארוך

כמו.במלואומבונההתערוכותמתחםשטחנראהבתצלום.1934שנתשלהראשונהלמחציתאותולתארך

.גובהולכלהבנויהארץתוצרתארמוןשלהמערביבאגףבמגדללהבחיןניתןכן

ליםמערבההגיעועםהנחלשעושה'הברך'והפיתולזהבקטעהירקוןאפיקרוחבבולטבתצלום:כללי

בן,הירקוןרחובותהמרכזייםהאורךמצירילהתרשםניתןעוד.(זהבתצלוםנראהלאהשפךאזור)התיכון

.התערוכותמתחםלדרוםעדהמגיעיםודיזינגוףיהודה

1934עד1932אווירתצלומי

1934, תצלום אוויר

:במקורכותרת 

Air views of Palestine. Jaffa, Auji River and Levant Fair. Jewish stadium near the Auji River

http://www.loc.gov/pictures/collection/matpc/item/mpc2010007802/PP/

(ספריית הקונגרס, מטסוןאוסף )
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האווירתצלומישלהצילוםזווית:כללי

מערבמצפוןהיאהבאיםבעמודיםהמובאים

.הירקוניהאיחצישטחעבראל

יחסיתנדירהתמונהמציגיםהתצלומיםשני

:לבנייתוהראשוניםבשלביםהנמלשל

דרומההרחבתהלפניהמעגנה-

הצפוני1'מסמחסן-

הנמלרצועתלאורךוסככותמבניםמספר-

הנמלשטחאתהתוחםהאלכסוניהיםקיר-

.ובמערבבצפון

אזורכיום–הנמלשלמערבי-הצפוןהשטח

.שיובשיםהינו–העץטיילת

הקייםמידעמתוךנעשה:התצלומיםתיארוך

,א"בתצהנראיםהבנוייםהאלמנטיםעל

החשמלחברתוגשררידינגהכחתחנת:ביניהם

בשלביםכאןהנראים(1937מאי)רידינגגשר/

ובנייתהשטחהכשרתשלראשונים

(Jetty)הסחורותמזח;לגשרהקונסטרוקציה

לפני,הראשוןהביצועבשלבוהמעגנההנמלוכן

מחסן,הדרומיהמחסןבנייתולפניהרחבתה

.2'מס

1937-1936אווירתצלומי

1936/37אווירתצלום

Aerial View of the Jetty, Stadium, Levant Fair Grounds, and Yarkon River
(יפואביבתלעירייתארכיון,07-02p-1400-1461(33'מספריט)תמונותאלבום:מקור)
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1937-1936אווירתצלומי

1936/37אווירתצלום:מתוךקטע

במקורכותרתללא
(33'מספריט)תמונותאלבום:מקור)

07-02p-1400-1461 ,ארכיון עיריית תל אביב יפו)

גדר.התערוכותמתחםבשטחהנמלכרסוםשלהראשוניםהשלביםאתבולראותניתןזהבתצלום:כללי

.פתוחאחסנהכשטחהמשמשובאזורהאצטדיוןבצפוןכמוגדוליםבחלקיםהרוסההתערוכותמתחם

ביתבנייןביןאלמגיעה(Jetty)הסחורותהמזחעלהעולותהקרוניותעבורהצרההברזלמסילת'דוקוביל'ה

.מבינויריקוהואמפותחעדיין,הנוסעיםנמללימים,הנמלדרום.החקלאותוביתן'גלינה'הקפה

'הגבוהיםהמיםקו'חשיבותאתממחישזהמצב.גאותבשעת-האיחציקצה-'הכף'אזורנראהבתצלום

H.W.M.הטבעיתהחוףרצועתעלהרבההשפעתוואת1938-ו1936משנתהיסטוריותבמפותהמסומן.

הנמלומחסניהמעגנהכילראותניתןזוא"תצפיעל

בה1936משנתהמקוריתלתכניתבהתאםבפועלנבנו

,מידיבנה-באדום)וההקמההביצועשלביותמצוינת

.(הבאהבעונהיבנה-בכחול

.הבאבעמודהגדלהראה
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1937-1936אווירתצלומי

1936/37אווירתצלוםשלהגדלה

(יפואביבתלעירייתארכיון:מקור)

.קודםמעמודא"תצשלהגדלה

החוףקובבירורנראיםהתמונהבקדמת:החוףקו

הצפוניבאזור.הטבעיהסלעואזור,החולי,הטבעי

.הנמלשטחגבולאתהמצייןהיםקירנראה

הנמלרצועתכיבבירורלראותניתןזהבשלב

בקדמת.סלולה/כבושהאינהעדייןהצפונית

.(1939)פירוקוטרם(Jetty)המזחנראההתמונה

התואמיםהראשוניםבממדיהמופיעה:המעגנה

ודוברותסירותמעט.הקמתהשל'אשלבאת

למעגנההכניסהתעלתקצהנראהעוד.בהעוגנות

.'הגליםלוכד'שלהמעוגלוהאגן

מחסןהואביותרהבולטהמבנה:ומחסניוהנמל

המספנהאזורנראה'הגליםלוכד'למצפון.1'מס

קטניםמחסניםמספרנראיםבקרבתה.המקורית

,(Jetty)הסחורותלמזחמצפון,הרציףובקצה

.פתוחותסככותשתינראות
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תואםהצפוניהגבול.שינויללאנותר:החוףקו

לומצפון.הנמלשלהראשוןהפיתוחשלבאת

אזורעדהרדודיםהחולייםהמפרציםנראים

.האיחצישל'כף'ה

הגליםולוכדהסופיבגודלהנראית:המעגנה

.במלואומופיע

:ומחסניוהנמל

.הנמלבשטחשנבנההראשון:[9]1'מסמחסן

.הנמלבשטחשנבנההשני:[8]2'מסמחסן

:[4]3'מסמחסן',הבטוןמחסן'

בשלבנראהבנמלשהוקםהשלישיהמחסן

שטחלוממערב.הרחבתולפני,הראשוןבנייתו

.לסירותאחסנה

.[14]6והמערבית[12]7המזרחית:המספנות

אתמצייני[0]בסוגרייםהמספרים:הערה

.כיוםהמבנהמספר

(משוער)1939-1937;אווירתצלום

.הנמלבדרוםהבינויוהתחלתהמעגנההרחבתשלבאתמייצגזהתצלום:כללי

1939-1937אווירתצלום
(יורם רז' באדיבות אדר)
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(משוער)1939מאיאווירתצלום

1939מאיסביבאווירתצלום

(יורם רז' באדיבות אדר)

.הרחבתהלאחרהסופייםבממדיה:המעגנה

ראה)בתחילתןהגליםלוכדקרויעבודות

.(5פרקאתרכרטיסי

.בשלמותומופיע:(Jetty)הסחורותמזח

.1939פורק

הנמלמחסנימרבית:ומחסניוהנמל

:והשינוייםהתוספותלהלן.בנויותוהסככות

.תוספותוללאשינויללא:ההדרפרימחסני

מערביאגףלוונוסףהורחב:[4]הבטוןמחסן

.אחסנהכאזורששימשבשטח

[3]הנוסעיםתחנתמבנה:הנוסעיםנמל

.[2]החיטויתחנתומבנה

המחסניםהתווספוהצפוניתהנמלברצועת

.והמספנההצפוניים

אתמצייני[0]בסוגרייםהמספרים:הערה

.כיוםהמבנהמספר

.נראהלאהאיחציקצה.שינויללאנותר:הטבעיהחוףקו

רצועתהארכתעםוצפונה;1938שנתלקראתהנוסעיםנמלבנייתעםדרומההורחבהנמלשטח:הנמלשטח

.(צהובצבועים)וסככותמחסניםהוקמובההצפוניתהנמל
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1944;אווירתצלום

ניתןזאתעם.1939שנתממחציתהאלכסוניבתצלוםשהוצגלזהדומהזוא"בתצהמוצגהפיסיהמצב:תיאור

.הקודמיםהתצלומיםבאמצעותניתןשלאכזה,אנכיממבטבמלואוהנמלמשטחלהתרשם

האזור.התערוכותמתחםעדהארבעיםשנותבמחציתמגיעכשהואאביבתלשלהמבונההשטחנראהבתצלום

רידינגמתחםשלהדרומיבחלקלהבחיןניתןא"התצשלהעליוןבקצה.בינויוללאחקלאיעדייןלירקוןשמצפון

.1938בשנתהחלהשבנייתו

'נוגס'במזרח.לכןקודםשניםמספרשנקבעהנמלגבולבבירורנראהבצפון.1939משנתשינויללא:הנמלשטח

רצועתוברוחבהחוףבקושינויאיןבמערב.חיצונייםאחסנהשטחיעבורבעיקרהתערוכותמתחםמשטחיהנמל

.(מרוסקבקוהנמלגבול)הצפוניתהנמל

בקומסומן)מעליובטוןמשטחיציקתהשלמתלאחרנסתרהגליםלוכד.הרחבתהלאחרהסופייםבממדיה:המעגנה

.(5פרקאתרכרטיסראה,כחולמרוסק

.המלאהבתכסיתםמופיעיםהנמלשלהעיקרייםהמבניםכל:הבינוי

1944,אווירתצלום
PS3 E12//TOPO יפו-אביבתלעירייתארכיון,14,700
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1938שטח הנמל עד 

1938שטח הנמל בשנת 
בשטח מתחם התערוכות' נגיסה'רצועת הנמל הצפונית ו, הנמלדרום

1938שטח הנמל לאחר 
רצועת הנמל הצפוניתהרחבת

1946;אווירתצלום

1946,אווירתצלום

הירקוניהאיחצישטח,הירקוןוברךהירקון,הצפוניותשכונותיה,אביבתלאזור
.והנמלהאצטדיון,התערוכותמתחם--
(12F46JAN28.12DEV6806007

(יפו-אביבתלעירייתארכיון:מקור

ובהירותואיכותואך,1944א"מתצבהרבהשונהאינוזהתצלום:כללי

.האזורשלשוניםבמאפייניםלהתמקדמאפשרת

.והרחבתוהנמלשטחהתפתחותשלהשלביםשלושתניתוחמוצגזהבתצלום

:מקרא
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(הגדלה)1946;אווירתצלום

.ובתפרוסתםהנמלבשטחוהסככותהמחסנים,המבניםבמספרשינויניכרלא,בנמלהפעילותחידושעם,זהבתצלום:כללי

.הקרובהובסביבתוהנמלבשטחלהתמקדמאפשרתובהירותוהתצלוםאיכות

.מבונהובלתירדוד,חוליאזורהואליםועדרידינגלגשרהמתחברהנמלמרחוב,האיחציקצה:(לדרוםמצפון)החוףקו

הסלעיםקוגםבולים.היםלאורךבבירורהנראההחוליהחוףמקובנסיגה,מצומצםבניהקועלושומרצרהנמלרציף

.מצפוןלמעגנהשבסמוךהסלעיוהאזורהחוףלקוהמקבילהטבעי

.בהעוגנותוסירותדוברות,שינויללאהמעגנה.הארכהללאהמקוריבאורכםהדרומיהיםוקירהצפוניהיםקיר:המעגנה

.הגליםלוכדמעלהבטוןמשטחהואבכוכבהמסומןהאזור

אתרכרטיסראה)כיוםקיימיםלא–ההדרפרימחסניביןפחקמרונותמשלושההמורכבייחודיגגבעלמבנהנוסף:בינוי

.(5פרק',חביתמחסני'

(מתצלוםקטע)ההדרפרימחסנישניביןשנוספומעוגלגגבעלימחסנים'חביתמחסני':'מע-'מדרמבט
.(819-107D,מ"לע,הלאומיהתצלומיםאוסף;13.03.1948;קלוגרזולטן:צלם)

גבול שטח הנמל



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב
118

שטח הנמל

של שטח אחסנה פתוחתוספת

(1949-1946)תוספת שטח מצפון לנמל 
לא נכלל בשטח הנמל*

'הירקוניקצה חצי האי-' הכף

1949;אווירתצלום

1949,אווירתצלום
והנמלהאצטדיון,התערוכותמתחם--הירקוניהאיחצי

(2007, המזרחתיעוד יריד , אריה פישמןבאדיבות , מ"בעמדידות והנדסה מדבא)

בשעת-האיחצישלהטבעי'הכף'אזורנראהזהאווירבתצלום:כללי

.(בכוכביתמסומן)שפל

.התערוכותממתחםנוסףשטח'נגיסת'עםמזרחההורחב:הנמלשטח

בצפוןבינוינראהזוא"בתצלראשונה:הירקוניהאיבחציהבינויהרחבת

מבנים.(סגולצבוע)'הירקוןשפךמחסני'בשםהמוכר,הירקוניהאיחצי

.(זולעבודהבנספחהרחבה)מהנמלחלקהיוםעדואינםהיולאאלה

.שינויללא:הנמלבשטחהבינוי

ויוצגלפניושהוצגאווירתצלוםמבכליותרזהבתצלום:בנמלהפעילות

ביטוילידיבאהדבר.פעילותשוקקכשהואהנמלשטחנראה,אחריו

שלרבמספר:הנמלבשטחהנראיתהשימושובאינטנסיביותהקייםבבינוי

הנראיםחיצונייםאחסוןשטחי;במעגנההעוגנות,סירות,השייטכלי

.וארגזיםמכולותובהםמלאהבתפוסה

גבול שטח הנמל



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב

1956;אווירתצלום

1956,אווירתצלום

לוומצפוןמדרוםוהשטחיםבמרכזהירקון,אביבתלצפוןאזור
אוריתבאדיבות,אביבתל'אונ,לגיאוגרפיההחוג,75766/ממ)

(אדריכלותאייל-מילבאור

.ובבינויהנמלבשטחשינוייםניכרים1956משנתתצלוםב:כללי

.הקיימיםוהמחסניםהמבניםביןהוספווסככותחדשיםמבנים

מדרוםהאחד.נוספיםאחסנהשטחיכוללת:הנמלשטחהרחבת

מתחםבשטחהנמללרחובממזרחוהשניהנוסעיםלנמל

.התערוכות

מאודצרההצפוניתהנמלרצועתהחמישיםשנותבאמצע

.הטבעיהחוףבקולהבחיןניתןלהוממערב

.הבאבעמודהגדלהראה

119

(1949)שטח הנמל 

(1956)שטח תוספת

מחסני שפך הירקון
לא נכללים בשטח הנמל*



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב
120

(הגדלה)1956;אווירתצלום

הנוסעיםלנמלמדרוםהנמללשטחהתווספהצרהשטחרצועת.מועטהבמידההורחב:הנמלשטח

.שינויללאהאזוריםשאר.(בכחולמסומן)

,בדרוםהחדשבשטחהתווספווסככותמחסניםלמבניםתוספות,חדשיםמבניםמספר:בינוי

:בטבלהכמפורט,קיימיםמחסניםוביןפתוחבשטחלאחסנהששימשובאזורים

שימוש אזור

דרום הנמל
(5פרק ,1' ראה כרטיס מבנה מס)תוספת רצועת שטח צרה ובה שתי סככות 

1

[11]מחסן חדש 
המזרחיתברצועהפתוחהלאחסנההשניםבמשךששימשבשטחהוקם

2

[13]מבנה 
(5פרק , 13' ראה כרטיס מבנה מס)צר וארוך הממוקם בצפון שטח האחסנה הפתוח

3

5-ו4מחסניםביןסככה
(5פרק,21-19מבנהכרטיסראה)

4

(היוםקייםלא)חדשמבנה 5

(חביתגג)הקמרונותבמחסנישינויים
(5פרקראה)

6

הירקוןשפךמחסני
נספחראה

1956

1

2

3

4

5

1949

6



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב
121

1964-ו1963;אווירתצלומי

1963אווירתצלום:משמאל
(31.08.1963:תצלוםתאריך)

1964אווירתצלום:מימין
(10.10.1964:תצלוםתאריך)

(יפואביבתלעיריית:מקור)

עוקבותמשניםאווירתצלומישניהשוואת:כללי

הנמלסגירתלפניקצרזמןפרק,1964-ו1963

.1965בשנתבוהפעילותוהפסקת

.הבאבעמודהגדלהראה

(1956, 1963)שטח הנמל 
1956גבול שטח הנמל

(1964-1963)שטח שיובש 

מחסני שפך הירקון
לא נכללים בשטח הנמל*



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב
122

(הגדלה);1964;אווירתצלום

הואזהשינוי.(10.10.1964)1964חורףלראשית(31.08.1963)1963קיץשמסוףהזמןבפרקחלהמתועדהשינוי:הנמלשטח

עבודות.הנמלפעלבוובשטחאביבתלשלימהחוףשלזהבמקטעשחל,ביותרהמשמעותילאאם,המשמעותייםהשינוייםאחד

.אותרולאזומשמעותיתעבודהלביצועהסיבות.לנמל(דונם13)ר"מ13,000שלשטחהוסיפוהמאסיביותהייבוש

.(כחולהבנקודהמסומן)מחסןהורחב:בנמלמבנים

(קטע)1963;מבניםתכנית-אביבתלנמל:מימין

(יםמפעליאוצרחברתארכיון:מקור)

1964אווירתצלום:משמאל
(10.10.1964:תצלוםתאריך)

(יפואביבתלעיריית:מקור)

הצפונייםבחלקיםוייבושושמולאוהשטחיםלגבימידע

הכלליתבתכניתמופיע,למעגנהמצפוןקרי,הנמלשל

המבניםבתכניתוכן1936משנתהנמללתכנוןהמקורית

לגבינתוניםמציגותלאאלהמפות.1963משנתלנמל

מדרוםקרי,הנמלבדרוםחלקיםייבושאומילוי

שהוצגוההיסטוריותהמפותמניתוחזאתעם.למעגנה

הרחבתושטחיהטבעיהחוףקומהלךומניתוחלעיל

בחלקגםנדרשואלהמעיןפעולותכילהסיקניתןהנמל

.הדרומי

מיובששטח:כתוםהצבועהשטח

בעת"יםוהפךשנחפרשטח":טורקיזהצבועהשטח

.1936-1939,המעגנההקמת

שנמצאשטח:בכוכביתומסומןאפורהצבועהשטח

.יובשהנראהוככלהטבעיהחוףלקוממערב



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב
123

והגדלה1968;אווירתצלום

.סגירתולאחרשנים3הנמלנראהזהבתצלום:כללי

וסירותריקההמעגנה,ניכרתהפעילותהפסקת

האחסנהבשטחיבמקבציםמונחות,הפוכות,רבות

ללוכדשמעלהמקורהבאזור,שבנמלהפתוחים

.הגדוללמחסןומדרוםהגלים

לקושממערבהשטחייבושעבודות:הנמלשטח

מילויבוונראההסתיימוהנראהככלהטבעיהחוף

.השטחשלאחידיותראופחות

.המבניםבמצבשינויניכרלא:ומבניםבינוי

בשטחבפעילותהבינייםתקופתאתמסמלזהתצלום

,למבניםהחדשיםהשימושיםכניסתטרוםהנמל

.שבשטחולסככותלמחסנים

1968אווירתצלום:משמאל
(12.07.1968:תצלוםתאריך)

הגדלה:מימין
(יפואביבתלעיריית:מקור)

(1968)שטח הנמל 

(1964-1963)שטח שיובש 

מחסני שפך הירקון
לא נכללים בשטח הנמל*



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב
124

והגדלה1978;אווירתצלום

ניתןעדיין.סגירתולאחרמעשוריותרהנמלנראהזהבתצלום:כללי

והסככותהמחסנים-ובמבניםלנמלהשייכיםבשטחיםבבירורלהבחין

.המקוריים

בו,הבטוןומחסןהנוסעיםנמל,הנמלשלהדרומיחלקוביןניכרהבדל

שימושיםכניסתבשלהנראהככל,המבניםסביבחונותמכוניותנראות

ריקהנראהוהצפוניהמרכזיהשטחלעומת,הקיימיםלמבניםחדשים

.מפעילות

חלוקותוללאבינויללא,שינויללאנותרשיובשהשטח:הנמלשטח

מיםנקוובהםאזוריםהנראהככל(אדוםמרוסקקו)כהיםכתמים.משנה

.למבניםבסמוךנראיםהיםמינחשפואו

נמלסירות.חניהלמגרשיבחלקםהוסבו:הפתוחיםהאחסנהשטחי

.הגדולהמנוףלידבודדתסירהכולל,בשטחבאקראיזרוקות

.קטנותדיגסירותשלמקבץ:במעגנה

.והרחבותבניהתוספותללאהמבנים.1968משנתניכרשינויללא:בינוי

.(שלוותהכיום)פתוחשטחונותר8'מססככהנהרסההנמלבצפון

הגדלה:מימין1978אווירתצלום:משמאל
(10.06.1978:תצלוםתאריך)

(יפואביבתלעיריית:מקור)

(1978)שטח הנמל 

(1964-1963)שטח שיובש 

מחסני שפך הירקון
לא נכללים בשטח הנמל*



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב
125

והגדלה1989;אווירתצלום

הגדלה:מימין1989אווירתצלום:משמאל
(09.11.1989:תצלוםתאריך)

(יפואביבתלעיריית:מקור)

שטח.התשעיםשנותבמהלךהתחדשותוטרוםהנמלנראהבתצלום:כללי

הפתוחיםהאחסנהושטחיניכרשינויללאברובםהמבנים.'נקי'נראההנמל

.לחניהומשמשיםברובםפנויים

ככלהכולליםהקרקעבפנישינוייםלראותניתןשיובששטחב:הנמלשטח

הצפוניבחלקובמיוחד,הנמללרחובממזרח.צמחיהשלהתפשטותגםהנראה

מתחםלביןלנמלהשייכיםהשטחיםביןהמפרידהההיקפיתהגדרבולטת

.הירקוןשפךומחסניהתערוכות

התפעוליבשטח.חניהלשטחיככולםרובםהוסבו:הפתוחיםהאחסנהשטחי

.משרדיםמבנההוקם(בעברפתוחהאחסנה)1'מסלמחסןשממזרח

.בודדותדיגסירותלראותניתן:במעגנה

:אזוריםבשניבעיקרניכרבבינויהשינוי:בינוי

וסככותמבניםשל'גיבוב'נוצרבוהדרומיותהמספנותאזור:המעגנהבצפון

.שיובשהשטחבשולישהוקמוכאלהכולל

הוקמולהשמדרוםלמחסניםהצפוניתהמספנהבין:הנמלרצועתבצפון

.אחדרצףלכדיהמבניםביןהמחברותסככותמספר

(1989)שטח הנמל 

(1964-1963)שטח שיובש 

מחסני שפך הירקון
לא נכללים בשטח הנמל*



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב

1995;1994אווירתצלומי

(הגדלה)1995;אווירתצלום:מימין(הגדלה)1994;אווירתצלום:משמאל
(07.04.1995:תצלוםתאריך)(18.02.1994:תצלוםתאריך)

(יפואביבתלעיריית:מקור)

.ופנאיבילוישלשימושיםכניסתעםבנמלהשינויהחלבהמהתקופהעוקביםתצלומיםשני:כללי

טיפול,הנראהככל,נעשהשיובשהשטחבצפון.קרקעופילוסיישורעבודותהחלושיובשבשטח:הנמלשטח

סלעיםניכריםזהבאזורכיום.(אדוםמרוסקבקובאליפסהמסומן)הטבעיהחוףלקוהיםקירשביןבמפגש

.החוףאלמהרציףגישהוישנהוחול

סככותאומכולותשללהצבהמסוימיםובמקריםלחניהמשמשיםברובם:הפתוחיםהאחסנהשטחי

.(הנמלבדרוםהעציםולסככתהחיטוילתחנתסמוך:לדוגמה)

.בודדותדיגסירות:במעגנה

בשוליהצבתםכולל,ממשיכהוצריפיםמחסנים,קיימיםמבניםביןהמחברותקטנותסככותתוספת:בינוי

בעיגולמסומן)המעגנהשלמזרחיתהצפוןלפינההסמוךהמבניםבמקבץבעיקרבולטהדבר.המיובשהשטח

.(אדוםמרוסקבקו

126



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב

1999;1997אווירתצלומי

הגדלה:מימין1997אווירמתצלוםקטע:משמאל
(05.06.1999:תצלוםתאריך)(27.07.1997:תצלוםתאריך)

(יפואביבתלעיריית:מקור)

.הנמלשעוברההתחדשותתהליךאתהמראיםעוקביםאווירתצלומישני:כללי

בגדרלהבחיןעדייןניתן,הצפוניתהנמלרצועתסביבבעיקר,מקומותבמספר.שינויללא:הנמלשטח

.הירקוןלשפךהסמוךולשטחהתערוכותמתחםלביןבינווהמפרידההנמלאתהמקיפה

הנמלשברצועתוהסככותהמחסניםבמבנישהתמקמוהחדשיםהעסקיםבשימושנמצאשיובשהשטח

מקדמתהנמתחותבגדרותתחומותחלקן,וארוכותצרותלרצועותהשטחחלוקתבובולטת.הצפונית

.לאורכומעברלהשאירמבליהיםוקירהמיובשהשטחקצהואלהמבנה

.(5פרק,8'מסאתרכרטיסראה)המערביהיםקירמעלעץטיילתהוקמה1996בשנת:מעגנה

בשעתהבטוןמשטחוכלונסאות'הגליםלוכד'מתאראתלראותניתן1997משנתבתצלום:הגליםלוכד

.שיקוםעבודותביצוע

.לחניהברובםמשמשים:הפתוחיםהאחסנהשטחי

הוקמו:בינוי

(שלוותהכיום)הנמלרצועתבצפוןוסככותמבניםמספר:1

פתוחהלאחסנהששימשבשטחהנמללרחובממזרחמבנים:2

הצפוניהיםקירולאורךלמעגנהמצפוןחדשמבנה:3
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב
128

2000-השנותמראשיתאלכסונייםאווירתצלומירצף

רצף תצלומי אוויר אלכסוניים מאוחרים
שטח נמל תל אביבמבט מכיוון מערב אל 

(מקורות שונים)

ומתחםהנמלכלפימזרחהממערבבמבטאלכסונייםאווירתצלומי4מוצגיםלהלן

וכן,(2006-ו2001,2003,2004)2000-השנותמראשיתהתצלומיםתאריכי.התערוכות

.2011משנתמאוחרתצלום

מעקב.אביבתלנמלוהתחדשותמחידושכחלקרבותעבודותבשטחהתבצעואלהבשנים

,שטופלואזורים,החוףבקוהטיפולאחרלהתחקותמאפשרברצףאלהתצלומיםאחר

.שהוסרווסככותמחסניםוכןששוקמומבנים



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב
129

(הגדלה)דרומיחלק-2001;אווירתצלום

.המבניםושיקוםפיתוחבעבודותהוחלטרם:הנמלדרום

:היםוקירותהמעגנה

.(5פרק,אתרכרטיסראה)שיקוםעבודותשלבעיצומןנמצא'הגליםלוכד'שמעלהבטוןמשטח1.

.(כיוםקייםלא.שחורמרוסקבקומוקף)מרוצפתורחבהגדולהתכסיתבעלמבנהממוקםהצפוניהיםוקירשיובשהשטחשלהדרומיתבפינה2.

.(5פרק,אתרכרטיסראה)העליונההעץטיילתנראיתהמערביהיםקירעל3.

.[9מבנה]חשופהעומדתהמקוריתהקונסטרוקציהכאשר,חוץקירותללא,עבודותשלבשלבנמצא:1'מסמחסן

מבט אל חצי האי הירקוני: 2001תצלום אוויר 
(חברת אוצר מפעלי ים: מקור)

קטע בהגדלה



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב
130

(הגדלה)צפוניחלק-2001;אווירתצלום

נראההתצלוםבקדמת.בודדותנקודותבמספרמבצבץטבעיחוףכקובמפותשסומן,החולי:החוףקו

.(הנמללשטחמחוץ)הירקוןשפךמחסנינראיםבצפון.(1963)שיובשהשטח

ומחסניםמלאכהכבתיחלקםמשמשיםהשניםבמהלךשנבנווהסככותהמחסנים:הצפוניתהנמלרצועת

טיפולעברולאעדייןשבוהמבניםומרביתהשטח.קפהבתיבעיקר,חדשיםשימושיםמאכלסיםואחרים

השטחאתשמחלקותהפחוגדרותוהסככותהמבניםגיבובבולט.וההתחדשותהחידושמתהליךכחלק

.היםלאורךרציףמעברומונעות,נפרדותלרצועותהמיובש

.הרוסהירקוןשלהצפוניתלגדההירקוניהאיחציביןהמחבררידינגגשר:שונות

.הנמללשטחמחוץ,הירקוןשפךמחסני:בסגול
מבט אל חצי האי הירקוני: 2001תצלום אוויר 

קטע בהגדלה(חברת אוצר מפעלי ים: מקור)



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב

(הגדלה)דרומיחלק-2003;אווירתצלום

שטחים2001משנתלתצלוםבהשוואה.בעיצומןנמצאותוהתחדשותוהנמלמרחבפיתוחעבודות:כללי

ללאנותרהחוףקו.שוניםביצועבשלבינמצאותפיתוחועבודותחניהמגרשינסללו,טופלויותררבים

במרבית.חידושעבודותשלבעיצומןנמצאיםואחריםחודשווסככותמחסנים,מבניםמספר.שינוי

.חדשיםשימושיםנכנסוהמבנים

.חניהכמגרשהוכשר'הגליםלוכד'מעלהעליוןהבטוןמשטח:היםוקירותהמעגנה

חדשיםשימושיםמאכלסים[2]החיטויתחנתומבנה[3]הנוסעיםתחנתמבנה.שופץ[1]מבנה:הנמלדרום

.חדששימושמאכלסוהואחלקיתשופץ[4]'הבטוןמחסן'.שופצוכינראהלאאך

באופןלפחות,שופץהנראהככל[8]2'מסמחסן.חשוףמקורישלדשלבמצבעדיין[9]1'מסמחסן:בינוי

.ומסעדותקפהבתישלחדשיםשימושיםמאכסןוהוא,חלקי

מבט אל חצי האי הירקוני: 2003תצלום אוויר 
(חברת אוצר מפעלי ים: מקור)
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קטע בהגדלה



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב
132

(הגדלה)צפוניחלק-2003;אווירתצלום

.כתוםונצבעחודש:[11]מחסן

.חלקישיפוץשופצו:למעגנהמצפוןהמבנים

:הצפוניתהנמלרצועת

.פיתוחעבודותלאחרמרביתה1.

.נהרסהצפוניהיםוקירשיובשהשטחשלהדרומיתבפינהשעמדהמבנה2.

.הוסרוהשוניםהעסקבתיביןשהפרידוהגדרותמרבית3.

.(26-19מבנים)והסככותהמחסניםגגותשיקוםהחל:בינוי

.רידינגגשרשיפוץהסתיים:שונות

.הנמללשטחמחוץ,הירקוןשפךמחסניבסגול

מבט אל חצי האי הירקוני: 2003תצלום אוויר 
קטע בהגדלה(חברת אוצר מפעלי ים: מקור)



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב

(הגדלה)דרומיחלק-2004;אווירתצלום

מבט אל חצי האי הירקוני: 2004תצלום אוויר 
(חברת אוצר מפעלי ים: מקור)

.חניהמגרשיהכשרתכוללנמשכותהנמלבמרחבהפיתוחעבודות:כללי

.שיפוץבעבודות:יםמפעליאוצרמשרדי[6]-ו[5]מבנים

.חולבסחףמלאההמעגנהשלמערביתהדרוםהפינה:היםוקירותהמעגנה

.חשוףמקורישלדשלבמצבעדיין:[9]1'מסמחסן
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קטע בהגדלה



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב
134

(הגדלה)צפוניחלק-2004;אווירתצלום

.בשיפוצים:[11]המחסן

.שיפוץעבודותשלבעיצומן:למעגנהמצפוןהמבנים

.שוקמווהמחסניםהמבניםגגותמרבית:בינוי

:הצפוניתהנמלרצועת

.בעיצומההצפוניבחלקהבטוןמשטחיציקת1.

.(שלוותהכיום)המסלעהבקצהמסלעהבניית2.

.הנמללשטחמחוץ,הירקוןשפךמחסניבסגול:שונות
מבט אל חצי האי הירקוני: 2004תצלום אוויר 

קטע בהגדלה(חברת אוצר מפעלי ים: מקור)



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב

(הגדלה)דרומיחלק-2006;אווירתצלום

מבט אל חצי האי הירקוני: 2006תצלום אוויר 
(חברת אוצר מפעלי ים: מקור)

.ומחסניםבמבניםפרטניוטיפולהנמלרציףפיתוח,החניהמגרשיהכשרת.נמשכותהנמלבמרחבהפיתוחעבודות:כללי

.בעיצומןמהמעגנהחולושאיבתניקויעבודות:היםוקירותהמעגנה

.שיקוםלשםהוסרהמערבימהרציףהמנוף

.השיפוץהושלם:[11]מחסן.השיפוץהושלם:[9]1מחסן
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קטע בהגדלה



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב
136

חלק צפוני2006חלק דרומי2006

(הגדלה)צפוניחלק-2006;אווירתצלום

.העבודותשלבעיצומן:למעגנהמצפוןהמבנים

נראים.ברובןהוסרוהעסקבתיביןהגדרות.בנמלהפיתוחעבודותהמשך:הצפוניתהנמלרצועת

.ומסעדותקפהבתיבעיקר,חדשיםשימושים

.בגגותוטיפולשיפוץבחלקםעברווהסככותהמחסנים:בינוי

מבט אל חצי האי הירקוני: 2006תצלום אוויר 
קטע בהגדלה(חברת אוצר מפעלי ים: מקור)



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב
137

(הגדלה)דרומיחלק-2011;אווירתצלום

פרטניוטיפולהרציףפיתוחגםכמוהוכשרוהחניהמגרשי.הסתיימובנמלהפיתוחעבודותמרבית:כללי

.ומחסניםבמבנים

המזרחילקירבצמודנראהרבחול.המעגנהשלהמערבילרציףהוחזרהגדולהמנוף:היםוקירותהמעגנה

.המעגנהשל

אל נמל תל אביבמבט : 2011תצלום אוויר .[9]1'מסמחסןשיקוםהסתיים:בינוי
05.2011, ידי אילן ארד-הועלה על, ויקיפדיה: מקור)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Tel_Aviv_Port_Lowshot.jpg)

קטע בהגדלה



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב
138

(הגדלה)צפוניחלק-2011;אווירתצלום

.הנמלרחובושלהחניהמגרשישלמחדשוהריצוףהסלילההסתיימה:הנמלשטח

.השיפוץהסתיים:למעגנהמצפוןהמבנים

.הושלם[13]מבנהאתהמרכיביםהמבניםשיפוץ:בינוי

.שופצווהסככותהמחסנים,המבניםמרבית.החדשהדקבנייתהושלמה:הצפוניתהנמלרצועת

.נשמרהמערביהיםבקירלחוףוהגישההסלעיםאזור

.הנמללשטחמחוץ(בסגול)הירקוןשפךמחסני:שונות

אל נמל תל אביבמבט : 2011תצלום אוויר 
05.2011, ידי אילן ארד-הועלה על, ויקיפדיה: מקור)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Tel_Aviv_Port_Lowshot.jpg)

קטע בהגדלה



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ב
139

2013אווירתצלום

חצי האי הירקוני: 2013תצלום אוויר 
(עיריית תל אביב יפו)

:המרכזייםאזוריוושלושתהירקוניהאיחצישטחכלעלמבטהכוללמפורטאווירתצלום

המכביהאצטדיון-

(המזרחיריד)התערוכותמתחם-

(מרוסקאדוםבקוהנמלגבול)אביבתלונמל-

.המבניםמרביתשלושיקומםהשטחפיתוחהסתיים:בנמל

.בהלהצטברשממשיךהחולבבירורנראהזאתעם,פתוחההמעגנה

גבול שטח הנמל



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ג

.היוםועדהקמתומיוםהנמלמרחבהתפתחותאתהמשקפותתכניותשלסקירהמציגזהחלק
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:רשימת התכניות

מקור והערות מ"קנ שם התכנית שנה

דוח לשכת המסחר על  :מתוך
15.10.1936נמלי תל אביב ויפו 

יפו-תל אביב ארכיון עיריית

מ"סרגל קנ
המפהג"ע

(תכנית מפורטת)נמל סירות בתל אביב 
המהנדס העירוני של תל אביב, שיפמן. י

1936

1938חוברת אוצר מפעלי ים 
יפו-תל אביב ארכיון עיריית

מ"סרגל קנ
המפהג"ע

נמל תל אביב
תכנית כללית

1938

-1946ספר נמל תל אביב : מתוך
1936

יפו-ארכיון עיריית תל אביב 
:תיארוך משוערטווח*

1946ולפני 1939לאחר 

מ"סרגל קנ
המפהג"ע

נמל תל אביב
תכנית כללית

1946*

1951: הכנת התכנית
1961;1958: עדכונים

1946-1936ספר הנמל 
יפו-היסטורי תל אביב ארכיון

1:1,250
מעגן תל אביב

כלליתתכנית
1960*

20.01.1963: הכנת התכנית
05.07.1963: עדכון
מונן. י:מודד

1:1,250
תל אביבנמל

תכנית מבנים
1963

07.06.2015:הכנת התכנית
על בסיס מפה מצבית קודמת

1:500
נמל תל אביב

תכנית לתיעוד הנמל
2015

תכניותסקירת2.3



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ג

1936;אביבבתלסירותנמלתכנית

ניתוח המפה מופיע בעמוד הבא

17' עמ, 15.10.1936לשכת המסחר על נמלי תל אביב ויפו דוח : תכנית נמל סירות בתל אביב מתוך

יפו-ארכיון היסטורי עיריית תל אביב  ;סטנפורדספריית אוניברסיטת מקור 
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר
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:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ג

1936;הנמלשטחשלמפורטתתכנית

אביבתלשלהעירוניהמהנדס,שיפמן.ישלהתכנוןאתמציגה1936מספטמברהמפורטתהתכנית:כללי

שלביאתומציינתובאנגליתבעבריתבאוריםכוללתהתכנית.אביבבתלהסירותלנמל,(התכניתעלהחתום)

חלקלגבי.'הבאהבעונה'שיתבצעווכאלהמידשיתבצעועבודותביןמבחינהשהיאתוךהנמלשלהבניה

נבנתהאכןבפועל.מידיולביצועלהקמהמיועדיםהםכילהניחוניתןהבניהשלבמצויןלאמהמרכיבים

.1בפרקהרחבה-שלביםבשניהמעגנה

.במפההמופיעיםלאלומתייחסיםזהבעמודהמצויניםהמספרים:הערה

ומצויניםהתערוכותמתחםשטחוכןהנמללשטחהסמוכיםהרחובותנראיםבתכנית:העיראלהנמלקשר

:(1פרקראובנוסף)אותוהסובבלמרחבהנמלאזורשלחיבוריםשלושה

.I(הסירהיורדיג"ככיום)הלאומיםחברלרחוב(הנמל'רחכיום)צידון'ורחהנמלדרוםחיבור.

.II(22)השטחבמרכזהתערוכהלמתחםהמחברכביש.

.III(28,29)'גלינהקפה'לממזרחממוקםשהיההראשוןהמכסלצריףוגדרשער,כביש.

ושטחים(18)למעגנהמדרום'מ30ברוחבמרוצףשטח,המעגנהאתכוללהסירותנמלשטח:הסירותנמל

לתיקוןישמשמילוישטח'משולששטחוכן(23)מגןקירמסומןלהםבסמוך.(24,25)להמצפוןמרוצפים

ביותרצרההנמלרצועת.הנמלתפעוללצורךשיובשהראשוןהשטחהנראהככלהואזהשטח.(26)'סירות

.לכבישממערבמבניםכוללתואינה

בשניםשיצורפולשטחיםאינדיקציהנותניםזובתכניתמסומניםה'החשוףהסלעקו'ו'החוףקו':קוויםשני

מידהצפוני-בשלביםלבנייהמתוכננים(17-ו16)הדרפרימחסני,צמודיםמחסניםשני.לנמלמכןשלאחר

.'הבאהעונה'בוהדרומי

מסומן(27)גלינהלקפהמערביתלכןקודםחודשיםמספרשהוקם(1)הצרהמזח:(Jetty)הסחורותמזח

.(30)דקוביללקרוניותצרותברזלמסילותהותקנוהמזחעל.במפה

Shelter)'המעגןברכת'זובתכניתמכונההמעגנה:המעגנה basin).מ40ברוחבכניסהתעלתמובילהאליה'

המעוגלבאגןלהבחיןניתןהמעגנהשלמזרחיתהצפוןבפינה.יםקירותבשניומדרוםמצפוןהתחומה(2)

wave“'הגליםלוכד'המכונה trap”(10)למעגנההנכנסיםהגליםעוצמתאתלהקטיןשתפקידו.

:שלביםבשנילביצועתוכננוהמעגנהמרכיביכל

:המעגנהבריכת•

ברזלרשתותבנוי'זמנייםבקירממערבהתחומה(8)המעגנהשלהצפוניהחלקחפירת-ראשוןשלב-

(5)הגביוניםהם'אבןממולאות

.(14)הדרומיהמגןלקירעד(9)הדרומיהחלקחפירת-שנישלב-

:היםקירות•

.(7)בפועלבוצעהלאאשרהכניסהתעלתאתהתוחמיםהקירותשלהארכהתוכננה-

.(3,4)שלביםבשנילהבנותתוכנןהדרומיהיםקיר-

מנופיםלהתקנתשנועדמשתנהחתךלרציף.וטעינהפריקהלפעולותהראשיכרציףתוכנן:המזרחיהרציף

.5פרקאתרכרטיסראה-(12)נעים
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:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ג

1938;כלליתתכנית-אביבתלנמל

תכנית כללית-נמל תל אביב 

1938חוברת אוצר מפעלי ים : מתוך
יפו-ארכיון היסטורי עיריית תל אביב 

בההשנה,1938לשנתקייםמצבמשקפתהתכנית

התכנוןביצועאתומאששת,הנוסעיםנמלנפתח

.1936משנתבתכניתשהוצג

.הנוסעיםנמלעבורדרומההורחב:הנמלשטח

מתחםאל,הנמללרחובמזרחית,מזרחה

.'לאחסנהמקום'כהתערוכות

למספנההמילוישטחמשמשלמעגנהמצפון

.1936לתכניתבהתאם

(הסירהיורדיג"כרחובכיום)צידוןלרחובמדרום

.יםמפעליאוצרחברתבשימושקטןמבנהמסומן

.(1939פורק)קייםעדיין:(Jetty)הסחורותמזח

בממדיהמסומנת:(ברכההמכונה)המעגנה

הארכת.(1938)הרחבתההשלמתלאחרהסופיים

.בוצעהטרםאךמסומנתהיםקירות

.הבאבעמודנוסףפירוט

90-במסובבתכשהיאמוצגתהתכנית:הערה
התכניתהוצגהבולכיווןשתתאיםמנתעלמעלות

.1936משנתהמפורטת
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
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2017פברואר 
:עמוד

חלק ג

שחורבקומוקף)ציוןשערלרחובמעברעדהורחבלמעגנהמדרוםהשטח:(לצפוןמדרום)הנמלשטח

.פתוחיםאחסנהושטחיהנוסעיםנמלמבניובו(מרוסק

הנמלכשטחשסומןלאזורדרומהאףבנויהמערביהיםקירשלזהחלקכינראה:-בהמסומןהאזור

.במקורשתוכנןמהשטחיותרגדולושהיהבפועלשנבנההשטחוהואיתכן.1936מפתי"עפהמתוכנן

ברזלקונסטרוקציית)'הסירותמחליק'ממוקם,המספנהמשטח,ובצפונופתוח'הגליםלוכד':המעגנה

.(המעגנהאלמהמספנההסירותאתהורידובאמצעותהבאלכסוןשהונחה

:בינוי

כמבניםנבנו[9]הצפוני1'מסומחסן[8]הדרומי2'מסמחסן:למעגנהממזרחההדרפרימחסני1.

.1936משנתבתכניתשסומנוכפי,צמודיםכמבניםולאנפרדים

.[2]חיטויתחנת=.ח.ות[3]נוסעיםתחנת=.נ.ת:הנוסעיםנמלמבני2.

.[4]'אחסנהמקום'ומצפונו3'מסמחסן3.

.'הגליםלוכד'לשמצפוןבשטחמספנה4.

.(ממוספרלא)בודדמחסןמסומןהצפוניתהנמלרצועתבקצה5.

תכנית כללית-מתוך נמל תל אביב קטע 

1938חוברת אוצר מפעלי ים : מתוך
יפו-ארכיון היסטורי עיריית תל אביב 

(הגדלה)1938;כלליתתכנית
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נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
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פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ג

1946;כלליתתכנית-אביבתלנמל

תכנית כללית-נמל תל אביב 

1946-1936ספר נמל תל אביב : מתוך
יפו-ארכיון עיריית תל אביב 

המצבאתומשקפת,לנמלעשורלרגל1946בשנתי"אמחברתשהפיקהספרפרסוםלצורךהוכנההתכנית

.הספרלכתיבתנכוןהקיים

החוףקוסימוןפי-על.(מקווקושחורבקומסומן)הצפוניתהנמלרצועתהוספתעםהורחב:הנמלשטח

מגוריםבתימספרהנמללשטחסופחו,בנוסף.שיובשיםשטחבחלקוהואזהשטחכילהסיקניתן,הטבעי

.כיום[7-5]מבניםזובמפהלראשונההמסומנים'בשכניםמשכונת

שלהמתוכננתההארכהסימוןמופיעלאזובתכנית.הרחבתהלאחר,המכסימליבגודלהמוצגת:המעגנה

מסומן)1939בשנתבטוןמשטחהוקםמעליושכן,המעוגלהגליםלוכדוסימוןהמעגנהבתעלתהיםקירות

.(-ב

.הקטניםהמגוריםבתיובדרום,חדשיםמבניםשלושההוקמוהצפוניתברצועה:בינוי

180שלבסיבובמוצגתהתכנית:הערה
בולכיווןשתתאיםמנתעלמעלות
.1936משנתהמפורטתהתכניתהוצגה
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:עמוד

חלק ג

בשטח.[23](1938)צפוניומחסןליצוא'אמפורטמחסן'[20]4'מסמחסןהוקם:הצפוניתהנמלברצועתבינוי

נמצאלאזהבשלב.שירותיםהנראהככל,נוסףקטןומבנהחדשותסככות/מחסנים3הוקמולנמלשהתווסף

lighters)מספנהמציין.L.Yכילהניחניתן..MC.H.;L.Y:תיבותלראשיפירוש corps),[26]מבנהכיום.

:מבנים3ובוהנוסעיםנמלשטחלמעגנהמדרום:דרומיחלקבינוי

1938במהלךשהוקמו[2]חיטויותחנת[3]הנוסעיםתחנת-

.מערביאגףתוספתידי-עלשהורחב[4]למעגנהמדרוםהממוקםביותרהגדולהמחסן-'הבטוןמחסן'-

היתרביןמשמשיםכיום.שירותיםומבנהבשכניםשכונתשלפרטייםבתים:וצריפיםמבניםמקבץ-

.[7-5]יםאוצרחברתשלכמשרדים
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:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ג

1960עדכון;כלליתתכנית-אביבתלמעגן

.1960ובשנת1958בפברואר:פעמייםועודכנה(15.07.1951)1951בשנתהוכנהזותכנית:כללי

.והרציפיםהמעגנהשלנוספיםוממדיםהאחסנהשטחי,הנמלשטחילגבינתוניםמפורטיםהתכניתבצד

.(במקורקו-נקודה-קוסימון)היקפיתבגדרתחוםהנמלשטח

:כוללוהואהורחבהנמלשטח:הנמלשטח

(1946לאחרהוספה)הנוסעיםלנמלמדרוםקצרהרצועה:בדרום-

2000)גדולמחסןהוקםבשטח.הנמל'לרחממזרחתפעוליושטחפתוחאחסנהשטחסיפוח:במזרח-

.בתפזורתקטניםומבנים(מנופיםסככת)תפעוליותסככותוכן[11](ר"מ

תכנית כללית-מעגן תל אביב 

1960, ה לנמל תל אביב"כספר : מתוך
(יפו-ארכיון היסטורי עיריית תל אביב )
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:שם הפרק

פיסי-תיעוד היסטורי-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

חלק ג

:המעגנה

;'מ2.5ועומקהר"מ12,000המעגןבריכתשטח-

;'מ440(והדרומיהצפוני)הגליםשוברישלהכוללאורכם-

.'מ430העבודהרציפיאורך-

:1960לשנתנכוןהשוניםהנמללשטחיהמתייחסיםנתוניםצוינוהתכניתשלימיןבצד

,ר"מ10,000שלכוללבשטחמחסניםובומבונהמרביתו.ר"מ60,000עלעמדהנמלשלהיבשתיהשטח-

.ר"מ20,000שלבהיקףפתוחיםאחסנהושטחי,ר"מ3,200שלכוללבשטחסככות

:שנייםהם:הנמלשערי

הסירהיורדיג"כ'מרחהראשיהשער-

הנוסעיםנמלאתשימש-ציוןשער-

.התערוכותמתחםדרךכניסה-

148

(הגדלה)1960עדכון;כלליתתכנית-אביבתלמעגן

גבול שטח הנמל
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1963;מבניםתכנית-אביבתלנמל

1963;תכנית מבנים-נמל תל אביב 
(ארכיון חברת אוצר מפעלי ים)

ראה הגדלה בעמודים הבאים

מונין.יהמודדידי-עלהוכנההתכנית.שאותרההנמלשלביותרהמאוחרתהתכניתהיא(במקור)1:1,250מ"בקנזומפורטתתכנית:כללי

.(1965)הנמלסגירתלפניכשנתיים,1963יוליבתחילתשנהחציכעבורועודכנה1963בינואר

הירקוןשפךמחסני.התערוכהממתחםלנמלשסופחושטחיםלרבות,יםמפעליאוצרחברתשבניהולהשטחאתכוללתהתכנית:הנמלשטח

.היקפיתבגדרתחוםהנמלשטח.זובתכניתמוצגיםאינםכןועלמהנמלאינטגרליחלקמהוויםאינם

-קליםמבנים,(מבלוקיםמבנה:בתכנית)קבעמבניביןהבחנהתוךהמבניםכלומסומניםוחלקותגושיםמספרימצויניםבתכנית:תכולה

מציגההמפה.ושטחוהמבנהשם,המבנהמספורובהמפורטתמבניםרשימתוכןמקראמופיעהמפהבצד.ומקלטים,פחוןאוצריף,סככה

.(2006)ונאטמונהרסוהמקלטיםכל.ידועהאינההקמתםששנת,במספר9,הנמלבשטחלמקלטיםהנוגעבכלראשונימידע

.(בהגדלהכאןמובאים)הנמלהשטחיםלגבינתוניםמפורטיםהמפהבראש:בנמלשטחים

:שיובשושטחים

.(ר"מ60,974)בנמלהקרקעשטחבמנייןהנכלל(ר"מ3435)מיובששטח:(במקור)כתוםהצבועהשטח-

.(ר"מ13,000)"הרשותי"עמיובששטח'ציוןתוךבנפרדמופיע(במקור)אדוםהצבועהשטח-

.(ר"מ3,745)"יםוהפךשנחפרשטח"הואטורקיזהצבועהשטח-

.דרומההנמלהרחבתעםמולאאויובשהנראהוככלהטבעיהחוףקולסימוןמעברהנמצאשטח:-בומסומןאפורהצבועהשטח-
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גבולותיובהמסומנים.סגירתולפנישנתיים,גודלובשיאהנמלשטחמופיעבמפה:הנמלהרחבת

ומצפוןמדרוםשטחיםסיפוח/רכישהתוךנעשוהנמלהרחבות.פעילותושנותבמשךלושנוספווהשטחים

בשטחהנמל'לרחממזרחשטחיםוסיפוח,הטבעיהחוףקולאורךקרקערצועותייבוששלבדרך,למעגנה

.התערוכותמתחם

מצפוןהטבעיהחוףקולאורךהיםיובשכאשר1964-1963השניםביןנעשהביותרהמשמעותיהייבוש

בשנתסגירתועקבזניחההייתההנמללפעילותזהשטחשלתרומתו.ר"ממ13,000שלבשטח,למעגנה

1965.

המשך-1963;מבניםתכנית-אביבתלנמל
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.מפורטתרשימהפי-עלהשימושיםציוןהמבניםסוגיביןהבחנה,המבניםסימון:במפה.1963שנתשלהראשונהלמחציתנכוןהקייםהמצבאתמציגה1963תכנית

:מבניםמגווןבנמל:בינוי

.ר"מ2500-כששטחו[4]הבטוןמחסן-ביותרהגדולכאשר,ר"מ2000-לר"מ1000ביןנעששטחםגדוליםמחסנים•

.הנמל'לרחמזרחית11'מסומחסןהמעגנהסביבממוקמיםאלומבנים

.הנמלשלהצפוניתהרצועהלאורךבעיקרמרוכזים,ר"מ300-200ששטחםבינונייםמחסנים•

.השטחבכלפזורים,ר"מ100עדשטחםקטניםמבנים•

.הנמלשטחבכלהםאףפזורים,ר"מ45-ל18.5ביןשנעבשטחמקלטים•

.השטחבכלפזורים,ר"מ6-4ששטחםודוכניםקיוסקים•

.הנמלשלהקרקעשטחכ"מסהכשלישהםאףתופסיםהפתוחההאחסנהשטחי.בלבדבנמלהקרקעמשטח30%-כתופסיםוהמבנים,נמוכההשטחתכסית:תכסית

.בתכניתאותרולאהמבניםמרשימתמקלטים2;המחשהולצורךבלבדסכמתיבאופןנעשההמבניםסימון:הערות

המשך-1963;מבניםתכנית-אביבתלנמל
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2015;קייםמצבתכנית-אביבתלנמל

הפיתוחעבודותלאחר,2015לשנתנכוןהנמלשטחשלקייםמצבמציגה(במקור1:500)זותכנית

משרדבאדיבותוהתקבלהתיעודעבודתלצורךהוכןזהגיליון.2007-2006בשניםשבוצעוהנחרבות

.(*07.06.2015)אדריכליםכסיףמייזליץ

.'האנגרים'המכוניםוהסככותהמחסנים,המבנים,הנמלשטחכלאתכוללתהתכנית:התכניתתכולת

בנוסף.החניהומגרשיהכניסהכיכר,הנמלרחוב,החדשהפיתוחבמסגרתשעוצבוהחוץשטחיבהמודגשים

.הציבוריבמרחבפיתוחשלואלמנטיםפרטים,עציםבהמוצגים

המפורשתרשותללאב"המצבתכניותכלשהושימושלעשות,דהומאןלכלהרשאהמשוםDWG-בהתכניותבשליחתאין":הערה*
."בלבדושלוהמתכנןשלהינןהמצורפותבתכניותהזכויותוכלהמתכנןרכושהםשנשלחוהקבציםתוכן.ובכתבמשרדנומאת

:הבאותהתובנותאתמעלה1963משנתלתכניתזותכניתביןהשוואה

1963בתכניתהנמלבתחוםנכללואשרהנמל'לרחשממזרחהרצועהובדרוםבצפוןאזוריםשניישנם1.

.-בומסומניםבסגולצבועיםאלהאזורים.כיוםהנמלבשטחנכלליםואינם

.המשורטטלתחוםמחוץנותרהנמלמשטחחלקבובאופןבצפונה'נחתכת'התכנית2.

השטחכל.חניהכמגרשמשמשהגליםלוכדמעלהבטוןמשטח.שינויללאנותרהמעגנהשטח:המעגנה

.(2003)בתחרותשזכתהכסיף-מייזליץמשרדלתכניתבהתאםמעוצבעץבדקחופההנמללרחובממערב



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

תיעוד מצב קיים-3פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

153

תיעוד מצב קיים-3פרק 
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הקדמה

:עיקרייםחלקיםשנילפרק.ומיפויצילומיתיעודבאמצעותהנמלמרחבשלקייםמצבתיעודעניינו3פרק

מרחביצילומיתיעוד:אחלק

:לאורכםמשמעותיות'תחנות'הכולליםהנמללאורךרכיבה-הליכהמסלוליבשנינערךהתיעוד

.היםולאורךהנמלמבניבחזיתהעוברמסלול-(כחולמסומן)היםציר:המערביהמסלול-

.הנמללמבניממזרחהעוברהעורפיהמסלול-(כתוםמסומן)הנמלרחובציר:המזרחיהמסלול-

השתנותאתולהציגלחוותניתןזובדרך.הנמלמרחבתיעודעלדגשהושםהמסלוליםשלאורךבתחנות

.'תנועהכדיתוך'ומאפייניוהמרחב

מפורטצילומיתיעוד:בחלק

תרומתםניתוחתוך,בווהדגשיםההבחנותאתהיוצריםהפיסיהמרחבשלבפרטיםמתמקדזהחלק

.הנמלבמרחבהפרטיםשלומיפויתיעודבומוצג.לנמלהייחודית'המקוםרוח'וליצירתלמרחב

:הםדגשהושםעליהםהנושאים

,וביובניקוז,הרציפים,חניות,וריצוףסלילה-אופנייםושבילימדרכות,הנמלרחוב:פיתוחפרטי-

אזוריםביןוהפרדהסימון,מעקות,קלותומחיצותגדרות

רחובתאורת-

וספסליםשמשיות,העץסיפון:רחובשפת-

ופחיםאשפהמטמנות,תשלוםעמדות,ותשתיותשנאיםתחנות:טכנייםמתקנים-

אזהרה,אירועיםפרסום,היסטורימידע,והתמצאותהכוונה:שילוט-

ועיצובסוג:צמחיה-

:הערות

.אחרתצויןאםאלא,2015יוני-מרץהחודשיםביןהסקרעורכותידיעלנעשוהתצלומים1.

.הנמלמרחבשלכלליתתמונהמציגוהואנושאיםלפיהמובאהמיפוי2.

.ומבניםאתריםכרטסת-4בפרקמובאהנמלבמרחבוהמבניםהאתריםשלמפורטקייםמצבתיעוד3.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

א "מסלולי התיעוד המרחבי על גבי תצ

:מקרא

מסלול ציר הים

'תחנת תיעוד'

הנמלרחוב מסלול ציר 

'תחנת תיעוד'

א5

א8
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1'מסתחנה:היםצירמסלול3.1

:כללייםוממצאיםתיאור

למבנהמדרום,מציציםחוףאלהמעבראלהנמלמקצהמבט1.

'בקבוקצוואר'מעיןיוצר,±'מ1.0-כ,המעבררוחב.[1]

;האופנייםורוכביהרגלהולכילתנועת

ומדרוםמצפוןהמגיעהציבורמעיני'נסתר'המעברמיקום

.החוףקושלותודעתיפיסינתקויוצר

:[1]מבנהשלהדרומיתהחזיתאלמציציםחוףמכיווןמבט2.

החזיתלאורךימינהעיקולתוךמצטמצםהשבילרוחב

חסוםהראייהשדה'מע-'הדרהמבנהבפינת.המערבית

משניהאופנייםולרוכביהרגללהולכיסכנהומהווה

.הכיוונים

1

קצה שטח הנמל

[1]

±' מ1.0מעבר צר 

2

חוף מציצים

[1]

צוואר בקבוק

1

2
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V

V

1

2

3

1

ם י ר ו ג מ י  נ י י נ ב

[1][2]

מגרש חניה

2

חוף מציציםקצה קיר הים המערבי

בניין משרדים

:כללייםוממצאיםתיאור

.הנמלשטחאלהחודררחבחניהמגרשבמרכז.ומשרדיםמגוריםבנייני,ברקע.מצפון[2]ומבנהמדרום[1]מבנה-מזרחלכיווןמבט1.

DEAD‘-התחושתאתממחישהמבט.המלונותוברקעמציציםחוףמאחוריו,היםקירקצה,הנמלשל'מע-'הדרהפינה-דרומהמבט2. END’מרחבנקטעבה
.הנמלשלהשוטטות

.ומזמיןפתוחשוטטותמרחב.הגדולהמנוףנראהבאופק[3]-ו[2]מבניםלדקממזרח.צפוןלכיווןביותרהדרומיתמהנקודהמבט3.

3

[2][3]

2'מסתחנה:היםצירמסלול
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:כללייםוממצאיםתיאור

הנוףאתמסתירההעליונההעץטיילת.[4]מבנהממזרח-צפוןלכיווןמבט1.

.ציוןנקודתמהווההמנוף.צפוןלכיווןהקרוב

.[2]-ו[1]מבניםממזרח-דרוםלכיווןמבט2.

.צפוןולכיווןדרוםלכיווןוהמשכיפתוחמבטמציגיםהתצלומיםשני

:באופייןשונותדפנותשתיידי-עלמוגדרהמרחב

הניצביםבודדיםמבניםבאמצעותמוגדרת,לסירוגיןמבונהדופן:ממזרח

.לחניהרביםבמקריםהמשמשפתוחשטחהמבניםבין.מזהזהבמרחק

מגובהנמוך,המערביהיםקירידי-עלנמוךאךרציףתיחום:ממערב

.היםלכיווןפתוחמבט.העיניים

.פטישמנוף–7'מס;היםקירות–3'מס:אתרבכרטיסינוסףמידע

[2]

2

[1]

1

[4]

V

V1
2

[2]

[3]

[4]

3'מסתחנה:היםצירמסלול
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[8]

2

[4]

V1

2

[4]

1

[9]

[8]

:כללייםוממצאיםתיאור

.[9]-ו[8]הגדוליםהמחסנים-'מז-'לצפמבט1.

מוגדרפתוחמרחב,הנמלשלהשוטטותמרחבלבהםוהרציפיםהמעגנה

.כיווניםמארבעההיקפיבאופןהמעגנהידיעלגיאומטרית

.[8]מבנהוממזרח[4]מבנהמדרום-מזרחלכיווןמבט2.

דרךוחיבור,ממזרחהגובלותהעירשכונותאלמהמעגנהפתוחמבטקו

.אליהןהסירהיורדיג"כ'רח

4'מסתחנה:היםצירמסלול

מעגנה–1'מסאתרבכרטיסנוסףמידע
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[12]

רידינג. כ.ת

1

:צפונהמהמעגנה-הנמלחזית

:צפונההמערביהיםקירמקצהמבט1.

תחנתלעברהצפוניתהנמלרצועתאלפתוחמבטנפרש

.רידינגשמולהגליםושובררדינגהכוח

:מערבלצפוןמבט2.

הרציףכללאורךמוסתרשהיההיםאלמבטנפתח

.הגבוהההעץטיילתידי-עלהמערבי

(https://www.google.co.il/maps:מקור)

2V1

[11]

[14]
[12]

[18-17]

[
21-19
]

5'מסתחנה:היםצירמסלול

2
–4'מס;היםקירות–3'מס:אתרבכרטיסינוסףמידע

.למעגנהכניסהתעלת
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:(4'מסאתרכרטיס)הדרומיהיםקיר–למעגנההכניסהתעלת

(5אתרכרטיסראה)הזרקורביתןאלתקריב1.

:מערבלדרוםמבט2.

תעלתלכיווןהחזית.הדרומיהיםקיראלמלאהתצפית

.משופעתהכניסה

:מערבלצפוןמבט.3

בעלתהיםלכיווןהחזית.הדרומיהיםקיראלמלאהתצפית

."גליםארובת"המכונהמעוגלחתך

[11]

[14]
[12]

א5'מסתחנה:היםצירמסלול

2

1

3

1,3

2

[8]

[9]
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3'מסתחנה:הנמלרחובמסלול-6'מסתחנה:היםצירמסלול-משותפתתחנה

2

[7]

1

[4]
[8]

:כללייםוממצאיםתיאור

כאן:הפתוחוהיםהמעגנהאלוהנמלהסירהיורדיג"כרחובבמפגשמהכיכרמערבהמבט1.

.המערביהיםקירמעלהעליונההעץטיילתידיעלהיםהסתרתניכרת

[8]

3

V

V

2

2

[4]

[8]

[7]

[6]

1

.ממזרחהגובלותהעירשכונותברקע:[7]מבנה-מזרחלכיווןמהכיכרמבט2.

בחציהבינוילאופי'זרים'משרדיםבנייניובההפרטייםהמגרשיםרצועתממזרח:הנמל'רחלכיווןהכניסהמכיכרמבט3.

.הירקוניהאי

.פטישמנוף–7'מס:אתרבכרטיסינוסףמידע
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2

[11]

[10]

1

[12]
[14]

:כללייםוממצאיםתיאור

[14]-ו[12]מבנים:צפוןלכיווןהחניהממגרשמבט1.

.הצפוניתהנמללרצועתאופיינייםמבניםשני

:'למעגנההצמודהחניהמגרשלכיווןמבט2.

במפלס.'הגליםלוכד'מעלממוקםהחניהמגרש

כלונסאותעלבטוןמשטחנמצאממנונמוך

ברקע.המעגנהשלהמזרחיהרציףהמשךהמשמש

.[11]-ו[10]מבנים

מתחםאלמהנמלהמבטאתחוסם[11]מבנה

.המזרחיריד-התערוכות

7-8תחנות:היםצירמסלול

2

1

[8]

[11]
[12]

[14]

.מעגנה–1'מס:אתרבכרטיסינוסףמידע
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ביתן הזרקור

:(4'מסאתרכרטיס)הצפוניהיםקיר–למעגנההכניסהתעלת

.מערבלצפוןכללימבט1.

.העץמטיילתבטוןמדרגותבאמצעותהגישה.הצפוניהיםקירממרכז,מערבלכיווןמבט2.

.משופעתהכניסהתעלתלכיווןהחזית.הצפוניהיםקירלאורךמערבלצפוןמבט3.

[11].למעגנההכניסהתעלתעלמלאהתצפית–מערבלכיווןכללימבט4.

[14]
[12]

א8'מסתחנה:היםצירמסלול

3

1

4

1

V

2

[8]

[9]
2

3

V 4
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1

:כללייםוממצאיםתיאור

.(https://www.google.co.il/maps:מקור)היםמרחביאלפתוחומבט,העץסיפוןשלהגליתהטופוגרפיהאלמבט:מערבדרוםלכיווןמבט1.

.התאורהוגופיהישיבהמתקנישלמתוכנןאךהאקראיהפיזורוכן,החוללארגזבסמיכותהצפוניהעץסיפוןנראהזהבמבט:מזרח-צפוןלכיווןמבט2.

[21-19][23]

2

2 1

[11]

[14]
[12]

[18-17]

[
21-19
]

9'מסתחנה:היםצירמסלול

.(דק)עץסיפון–9'מסאתרבכרטיסנוסףמידע
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1

[23]

[24]

משקל

2

[22]
[21-19]

[18-17]

[24][25][26]

3

:כללייםוממצאיםתיאור

:[24]-ל[23]מבנהביןמזרחלכיווןמבט1.

שביןהצרבמעבר,והיםהנמל,המזרחירידמתחםביןפיסיקשר

.הבנייניםשני

:הצפוניתהנמלרצועתאתהמייחדיםהבינוימאפייניניכריםאלהתצלומיםבשני:2+3

גמלוןעםשיפועידופחגג',מ5סביבממוצעקומהגובה,רחבהתכסיתבעלימחסנים

.(19-23מבנים)היםלטיילתבניצבוגמלון,(24-26)היםטיילתאלהמופנה

10'מסתחנה:היםצירמסלול

1
2

[23]

[24]
3 V

עמדת/גשרמאזני–10'מסאתרבכרטיסנוסףמידע

.שקילה
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11'מסתחנה:היםצירמסלול

:כללייםוממצאיםתיאור

.שיובשהשטחלפניהמקוריתהיםרצועתשלהצררוחבהניכרזהבתצלום.היםומרחביהצפוניתהנמלרצועתאל:דרוםלכיווןמבט1.

.היםאלפתוחמבט–מערבה.הגליםושובררידינגהכוחתחנתבאופק.הירקוןשפךמחסניואחריו'שלוותה'מתחםממזרח:צפוןלכיווןמבט2.

(https://www.google.co.il/maps:מקור)

1

[26]

2

מחסני שפך הירקון[27]

2
1

תחילת השטח שיובש

(. דק)סיפון עץ –9' מס;קירות הים-3' מס: בכרטיסי אתרמידע נוסף 
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12'מסתחנה:היםצירמסלול

:כללייםוממצאיםתיאור

.[27]'שלוותה'למתחםמצפוןהנמלשטחשלהצפוניהגבול:מזרח-דרוםלכיווןמבט1.

.(לשעבר)המכביהאצטדיוןשטחלצפוןועדהירקוןשפךלמחסנימדרוםהמזרחיריד-התערוכותמתחםאלחיבור.הצפוניתהנמלרצועתקצה

.היםחוףשלהרדודיםלמפרציםירידהומתאפשרתביותרצרההצפוניתהנמלרצועתזהבאזור

(https://www.google.co.il/maps:מקור)

1

גבול שטח הנמל-גדר סימון גבול שטח הנמל בריצוף

[27]

1

ן
ו

ק
ר

י
ה

ך 
פ

ש
י 

נ
ס

ח
מ

(. דק)סיפון עץ –9' מס;קירות הים-3' מס: בכרטיסי אתרמידע נוסף 
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VV

1

2

3

3

[1]
[2]

:כללייםוממצאיםתיאור

מבנהממערב,[6][5]י"אממשרדיממזרח:צפוןלכיווןמבט1.

.הנמלבשטחנכללהנמל'רחזהבקטע.[8]מבנהברקע,[3]

אתתואמיםהשוניםוהאלמנטיםהריצוף,הרחובפיתוח

.החדשההעיצוביתהשפה

מגרשיממזרח[1]'מסמבנהממערב:דרוםלכיווןמבט2.

לשטחמחוץעירוניתדרךהינוהנמלרחובזהבקטע.חניה

.מרוצףולאסלולזהבמקטעהרחובכןעל.הנמל

'מסמבנהמצפון[1]'מסמבנהמדרום:מערבלכיווןמבט3.

באופקהיםאלמלאמבטומאפשרורחבפתוחהמבט.[2]

.הטיילתדרך

1

[3]

ל מ נ ה ב  ו ח ר

י"משרדי אמ
[5] ,[6][8]

2

[1]

ל ו ל ס ל  מ נ ה ב  ו ח ר ף צ ו ר מ ל  מ נ ה ב  ו ח ר

1'מסתחנה:הנמל'רחמסלול

168
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ל מ נ ה ב  ו ח 1ר

ן ו י צ ר  ע ש ב  ו ח ר

2

[3]

[4]

:כללייםוממצאיםתיאור

המגוריםבתי-מזרחלכיווןמבט1.

'בשכניםשכונתשלקומתייםהחד

לשטחמחוץ)ציוןשעררחובלאורך

הנמלמרחבאתקושרהרחוב.(הנמל

.הירקוןרחובעם

-ו[3]מבנהבין-מערבלכיווןמבט2.

[4].

פתוחמבטממחישיםהתצלומיםשני

פיסיוחיבור,למערבממזרחוהמשכי

.לעירציוןשער'רחדרך

:מפגשנקודת-הבאההתחנה

(5)היםחזיתוציר(3)הנמל'רחמסלול
.היםחזיתבמסלולהוצגה

2'מסתחנה:הנמל'רחמסלול

V

V

1
3

[3]

[4]

[5]

[6]

169
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1



[9]

[8]

2


[9]

[11]

3



[8]

:כללייםוממצאיםתיאור

מצפון:מערבלכיווןמבט1.

המבט:[8]מדרום[9]מבנה

העץטיילתידיעלנחסםלים

.העליונה

מבנים:צפוןלכיווןמבט2.

.נקייהפרספקטיבה,נמוכים

הרקיעקו:דרוםלכיווןמבט3.

ציר.אחידולאמגווןעירוני

בניינים,נקטעהנמלרחוב

אתחוסמיםשוניםבגבהים

.הפתוחהמבט

4'מסתחנה:הנמל'רחמסלול

V V1
3

[8]

[9]

2V
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[9]

[11]

ם
די

שר
מ

V1

2

:כללייםוממצאיםתיאור

-המרכזיהחניהממגרשדרוםלכיווןמבט1.

הנמלשלנמוכיםמבניםומזרחממערב

משרדיםבניין-מדרום.המזרחירידומתחם

לגובהמתנשאהבניין.הפרטייםבמגרשים

בתוךבנויחייץויוצרקומות8-כשל

.המרחב

מבנה,המזרחירידביתני:מזרחלכיווןמבט2.

,גבוההתכסיתבעל[11]ומחסןהמשטרה

המשמשפתוחשטחשלמובלעתמגדירים

.לחניה 1

[8]
[9]

יריד 
המזרח


2

[10][11]

יריד 
המזרח
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1

תעלת הכניסה בין קירות הים

[9]

[11]



[9]

[11]

V 1

[12]
:כללייםוממצאיםתיאור

שביןהמפגשאתוברורמלאבאופןרואיםבו,רחבמבטנפתח:המרכזיהחניהממגרשמערבלכיווןמבט

.הכניסהתעלתשלהיםקירותנראיםברקע.המעגנהשלהכניסהתעלתמולמדויקבמיקום,לשמיםהים

.[11]מבנהידי-עלנחסםצפוןלכיווןהמבט

6'מסתחנה:הנמל'רחמסלול

.  קירות הים-3' בכרטיס אתר מסמידע נוסף 
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[11]

[12]

[13]
[16-17]

V

2

1

[19]

:כללייםוממצאיםתיאור

מבנימימין.מתעקלהנמלרחוב:צפוןלכיווןמבט1.

.רידינגארובתובאופקהמזרחירידמתחם

:[17-16]למבנים[12]מבנהביןמזרחלכיווןמבט2.

ואזורהנמלביןפיזיחיבור-פתוחהמשכיציר

'העבריהפועל'פסלנראהברקע,המזרחיריד

.המזרחביריד

1



[17-16]
[19]

2



'הפועל העברי'פסל 

[11]
[13]

[17-16]
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3

[27]

2



[25]

1



[19-23]

[24-25] [26]

:כללייםוממצאיםתיאור

רצועתלאורך[19-23]המבניםרצףשל'האחורית'החזית:צפוןלכיווןמבט1.

.הצפוניתהנמל

.[26-24]מבניםשלהאחוריתהחזיתאלתקריב:דרוםלכיווןמבט2.

הנמלרצועתאתהמייחדיםהבינוימאפייניניכריםאלהתצלומיםבשני

פחגג',מ5סביבממוצעקומהגובה,רחבהתכסיתבעלימחסנים:הצפונית

לטיילתבניצבוגמלון,(24-26)היםטיילתאלהמופנהגמלוןעםשיפועידו

.(19-23מבנים)הים

ויוצר,קלותגדרות'שלוותה'מתחם:'מז-'צפלכיווןהצפוניתמהכיכרמבט3.

שטחמסתייםזהלמבנהמעבר.הצפוניתמהרצועהמופרדתמובלעתמעין

.(לתיעודנספחראה)הירקוןשפךמחסניאזורומתחיל,הנמל

[27]

[
24

-2
6

]
[

19
-2

3
]

3

V1

2

8-9'מסתחנה:הנמל'רחמסלול
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ריצופים:פיתוחפרטי3.2

:הנמללשטחמחוץהנמלרחוב.1

ממזרחהנמללשטחנושקהרחוב-

אספלטסלול-

צבועותמבטוןשפהאבני-

משתלבותאבנים(ממזרח)מדרכה-

צפופים(בולרד)מחסוםעמודי-

קו)האופנייםשבילעלחניהלמניעת

(אדוםמרוסק

אופנייםשביל-

1

גבול הנמל



*גבול הנמל

2


:הנמלבשטחהנמלרחוב.2

באבניםמרוצפיםהמשטחיםמרבית-

משתלבות

אחידבגוון-והמדרכותהנמלרחוב-

ידי-עלמופרדותהמקבילותהחניות-

בהירותאבניםפס

באזורגםמשולבותבהירותאבנים-

לחניההמיועד

לבן-אדוםצבועותמבטוןשפהאבני-

לחניותממזרחעוברהנמלשטחגבול*

למגרשובצמודלמדרכההמקבילות

.החניה

אופנייםושבילי מדרכות , הנמלרחוב 
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:מגרשי חניה מעוצבים1.

הנמל  ' מגרשים ממערב לרח3-

(המרכזי ובצמוד למעגנה, הדרומי)

מוחלק צבועים משטחי בטון -

פולימריומעוטרים בציפוי 

כסיף  -מיזליץדוגמאות בעיצוב -

אדריכלים

CRContechביצוע חברת -

איי תנועה  , החניהבכניסה למגרשי -

אבן משתלבת בגוון  : הפרדהואזורי 

תחימת ההיקף באבן בהירה , אחיד

מעץובולרדים

אי תנועה

1

אזור הפרדה סביב  
עמוד תאורה



:חניות נכים. 2

פזורות במרחב הנמל: מיקום-

ריצוף אבנים משתלבות-

סימון בצבע ולוגו סטנדרטי-

ציון באמצעות שילוט-

2



חניות:פיתוחפרטי

צ



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

תיעוד מצב קיים-3פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

177

חניות נכים מסומנות אבנים משתלבות משטחי בטון מוחלק מעוטר בציפוי פולימרי

השטחפניעיצובלפימיפוי-חניהמגרשי:מיפוי



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

תיעוד מצב קיים-3פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

178

.ההליכהאזורישלגמרוחומריריצופיםבמגווןמתאפייןהאזור1.

.שלוהמקורייםהמפלסיםהפרשיאתומדרגהרציףאתמלווהעץספסל.עץמחופההמזרחיהרציף2.

.המעגנהשלובשלמותבאותנטיותפוגםהספסל

אבנים משתלבותדק עץ חדש

חיפוי עץ

משטח בטוןחיפוי עץ

1



2 3

4



.המזרחיהרציףאתשמלווההעץספסלפרט3.

לדופןבסמוךעץוהשלמתחדשהבטוןיציקת-היםלקירבסמוךהמערביהרציףשלהתחתוןהמפלס4.

.המעגנה

המעגנהסביברציפים:פיתוחפרטי
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משטחי עץ שטוח ('דק')עץ גלי משטח  משטח בטון משתלבותריצוף באבנים
(מרבית שטח הנמל)

המעגנהסביברציפיםכוללומשטחיםריצוףסוגי:מיפוי
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.(1פרקראה)ההיסטוריהנמלסמלמשולבבולנמלבמיוחדשעוצב(2008)חדשביובמכסה1.

.ושבורותפגומותהסבכותשבהיקףהמשולבותהאבנים:בריצוףמשולבותמברזלגשםמיתיעולסבכות2.

.נכיםחניותממוקמותלובצמודכיהעובדהלאורבייחודבטיחותימפגעיוצרהמקום

.במדרכהמשולבתמעוגלתתיעולסבכת3.

.מדרכהשלשפהבאבןלתיעולסטנדרטיפרט4.

1 2

4 3

תיעוללמערכתניקוזוסבכותביובמכסי:פיתוחפרטי
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1

גבול שטח הנמל בצפון

4 2

3

והסתרההפרדה.חלקיובכלחופשילמעברונגישפתוחהנמלמרחבמרבית

רובן,העסקביתשלקלותמחיצותידי-עלבעיקרנעשיתשוניםאזוריםשל

:דוגמאותמספרלהלן.ניידותחלקן,מעץ

.אשפהופחיתפעולאזורילהסתרתמעץוסבכותקלותמחיצות1.

להדגשהנועדומהצבעיםחלק.טבעייםמחומריםדקורטיביותמחיצות2.

.הלילהבילוייבשעותולתיחום

בכלעץבגדרותהתחוםהנמלבשטחהיחידהאזורהוא'שלוותה'מתחם3.

.ליםהפונההמערביתלחזיתפרטהיקפו

הנמלשטחגבולאתמציינת'שלוותה'מתחםשלהצפוניבגבולהעץגדר4.

הנמלבניהולשאינוהירקוןשפךמחסניאזורנמצאלהמעבר.בצפון

.(התיעודלסקרנספחראה)

קלותומחיצותגדרות:פיתוחפרטי
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.מעקהללאמקורייםקיר3.

.מציציםחוףאללחיבורועדבדרוםהנמלמקצה-כחולצבוע,מעוגלמעט,מתכתמעקה4.

.המעגנהרציפילאורך-מעץעליוןומשטחכבלים,מתכתמעקה.5+6.

:דוגמאותמספרלהלן.השניםבמהלךהיםקירותלאורךשנבנומעקותשלסוגיםמספרנראיםהנמלבמרחב

.הצפוניתהנמלרצועתשלצפוניקצה-כבליםעםעץמעקה1.

.והדרומיהצפוניהסיפוןלאורך-אופקיעץומשטחכבליםעםממתכתמשופעמעקהועליומקורייםקיר2.

היםקירותלאורךמעקות:פיתוחפרטי

1

4 5 6

2 3
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מעקה משולב בנוי וקל מעקה כבלים מעוגל (יםקיר)מעקה בנוי  מעקה כבלים משופע מעקה כבלים אנכי  

היםקירותלאורךמעקות:פיתוחפרטי
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.'מ10-כשגובהםתאורהעמודימותקניםלושממזרחובשטחיםהנמלרחובלאורך

עלמותקנים11למבנהשסמוךהחניוןבאזור.תאורהגופישניכולליםאלהעמודים

.(מיפויראהמיקומים)תאורהגופים4עמודכל

הנמלרחובלאורךתאורהעמודי:תאורה
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.אדריכליםכסיף-מייזליץי"עשעוצב'סּוף'המכונהייחודיתאורהעמודבאמצעותמוארתהנמלטיילת

קשתצורתבעלפלדהעמודעלמורכב,ARIAN600מדגםתאורהגוףבראשו',מ6.2גובהו:התאורהעמוד

.(מיפויראהמיקומים)מיוחדת

הנמלבטיילת'סּוף'תאורהעמוד:תאורה

(מ"ללא קנ)פרט עמוד תאורה 
כסיף אדריכלים-מייזליץשרטוט ותצלומים באדיבות 
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גוףמצויהמעגנהשלהמערביתמהפאהוחלקהדרומיתהפאהלאורך

.'מ3-כשגובהותאורה

בפאההעץטיילתשלהתחתונההקורהעלמותקניםנוספיםתאורהגופי

.(מיפויראהתוואי)המעגנהשלהמערבית

המעגנהסביבתאורה:תאורה
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גוף  תאורה קירי מתחת לטיילת העץ מעגנהעמוד תאורה  בטיילת הנמל' סּוף'עמוד תאורה  עמודי תאורה לאורך רחוב הנמל

מיפוי:תאורה

(מ"ללא קנ)מפת בסיס 
כסיף אדריכלים-מייזליץבאדיבות 
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.

1

2

60±)נמוכיםאלמנטיםמרביתם.שטחיםולתיחוםלסימון,להפרדהשוניםבאלמנטיםמשופעהנמלמרחב

:דוגמאות'מסלהלן.לקוימהםרביםשלהתחזוקהמצב.ומעץממתכת(מ"ס

.א"עתשלסטנדרטימפרט,ממתכת(בולרדים)מחסוםעמודי.1+2

.הנמלשלהחניהשטחיוביןהנמלרחובשלאורךהחניהשטחיביןהמפרידיםמחסומים3.

מסוגגדר.י"אממשרדי-[6]ו[5]מבניםשלהדרומיהמגרשבגבולאבן-דמויילוחותמחופהנמוכהגדר4.

.הסירהיורדיג"כמרחובלנמלבכניסההממוקםהציבוריהחניוןאתגםמפרידהזה

אזוריםביןוהפרדהסימון:רחובשפת

3

4
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אזוריםביןוהפרדהסימון:רחובשפת

.הנמללמרחבמיוחדבאופןשעוצבומעץמחסוםעמודי

(אדריכליםכסיף-מייזליץבאדיבות2010משנתתצלומים:מקור)

2015

20102010

2010

2015
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גדרות בנויות נמוכות מחסומי עץ מחסוםעמודי
מתכת ועץ

אזוריםביןוהפרדהסימון-מיפוי:רחובשפת
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.הנמלמרחבשלהפיתוחעבודותבמסגרתאדריכליםכסיף-מייזליץי"עעוצבוייחודייםישיבהמתקני

(אדריכליםכסיף-מייזליץבאדיבות2010-ו2005משנתתצלומים:מקור).GRCעשוייםהמושבים

הטיילתבאזורGRC-מישיבהמתקני:רחובשפת

2005, הכנת תבניות למתקני הישיבה

2015

2010 2010
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ידי-עלהנמללמרחבייעודיבאופןעוצבוהספסלים.הנמלשלהפתוחיםבשטחיםפזוריםמעץספסלים

.משענתללאואחריםמשענתעםחלקםספסליםסוגימספרקיימים.אדריכליםכסיף-מייזליץ

.(אדריכליםכסיף-מייזליץבאדיבותהדמיות)

עץספסלי:רחובשפת
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שמשיות ואביזרי הצללה ספסלי עץ
בסמוך למעגנה

ספסלי עץ מתקני ישיבה מעוצבים

הצללהואביזרישמשיות,ספסלים,ישיבהמתקני-מיפוי:רחובשפת

(מ"ללא קנ)מפת בסיס 
כסיף אדריכלים-מייזליץבאדיבות 
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עמודי.הדקמשטחעםאינטגרליבאופןתוכננוההצללהאביזרי

המהווההבטוןמשטחאלמחובריםהשמשיותשלהפלדה

.לדקתשתית

שמשיות.הנמלבמרחבשמשיותשלדגמיםמספרקיימים

אךזהלמרחבייעודיבאופןתוכננו'סיניכובע'בצורתקבועות

בשלתדירמוחלפותהשמשיות.ספוריםמקבציםמהןנותרו

.מהירבלאי

כסיף-מייזליץבאדיבותשמשיהופרט2010תצלום)

.(אדריכלים

הצללהואביזרישמשיות:רחובשפת

2010

20152015
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.תאורהלעמודיהמחובריםהכוונהשלטי1.

.המזרחיריד-התערוכותמתחםלביןהנמלובין,היםחוףלביןהנמלביןוהבחנההנמלתחוםהגדרת2.

.בוהפועליםוהעסקיםהמבניםורשימתהנמלמפתועליהםשלטים3.

.היםלידהקשהוהבליההתחזוקהבמצב,לקרקעהשלטיםחיבורבאופןלהבחיןניתןאלהבתצלומים

1
2 3

והתמצאותהכוונהשלטי:שילוט
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והחזרתוהנמלמנוףשלסיפורואתהמתארבישראלמורשתאתרילשימורהמועצהשל"כחולשלט"1.

.שיקומולאחרלשטח

,מידעהמשלבים.אביבתלנמלתולדותסיפור:בנמלהיסטוריה:בנושאי"אמשהציבהשלטיםסדרת2.

קיר,המבניםקירותעלממוקמים,בגודלםקטניםהשלטים.מהעיתונותוציטוטהיסטוריותתמונות

.ראוייםבלתיאומוסתריםבמקומותנתלומהשלטיםחלק.'וכדהים

1 2

:2תצלום

:[3]מבנהעלהיסטורישלט

לידהקירעל-השלטמיקום

נסתר.ואחסוןאשכיבויעמדת

וגודלו,והשביםהעובריםמעיני

אינווהואנגישללאאותוהופכים

.ייעודואתממלא

היסטורימידעשלטי:שילוט
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במרחבהתאורהעמודיעלמותקניםי"אמשמקיימתיזומיםלאירועיםפרסוםשלטי

.הנמל

.תאורהעמודעלשלטלתלייתקבועמוטותמתקן1.

.תאורהלעמודמאולתרבאופןהמחוברזמנישלט2.

1 2

פרסוםשלטי:שילוט



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

תיעוד מצב קיים-3פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

198

.יםמילרססהחשופיםבאזוריםהחלקהמפניבעיקרמזהיריםהשלטים

.המערביהיםקירעלישןשלט1.

.העץטיילתעל'כניסהאין'שלט2.

.החלקהמפניהמזהירהיםקירעלמותקןמנירוסטהשילוט3.

.החלקהמפניאזהרה,הדקעלצבעהטבעות3.

1

2

4

3

אזהרהשלטי:שילוט
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.בשטחאינטגרלימרכיבואיננהחדשה,מועטהבנמלהצמחייהככלל

אלהעצים.האחרוןבעשורששולבווצמחיהעציםאלא'וותיקיםעצים'ו'בוגריםעצים'איןהנמלבשטח

לתחושתולתרוםבנמלהשוטטותבמרחבצללספקמכדימאודנמוכיםאףוחלקםדייםמפותחיםאינם

.במרחב'ירוק'ה

.סביבםומרחב'מקום'ללאעציםשללינאריתטיעהנ1.

.המזרחירידלמתחםהנמלביןהגבוללאורךלינאריתנטיעה.צעירים,נשיריםעצים-

למרות.[9]-ו[8]מבניםשלהמזרחיתהחזיתלאורךהמדרכהעלבאדניותנתוניםונמוכיםקטניםנויעצי-

.נמוכהלצלתרומתםמהעציםאחדכללידספסליםהצבת

.עץבנויותאדניות2.

.התנועהבמעגלי/בכיכרותגינון3.

1



2 3

צמחיה
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במעגלי התנועה/ גינון בכיכרות  עצי נוי קטנים
נטיעה לינארית

צעיריםעצים נשירים
נטיעה לינארית

מיפוי:צמחיה

(מ"ללא קנ)מפת בסיס 
כסיף אדריכלים-מייזליץבאדיבות 
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[8]מבניםביןאשפהופחיםאשפהחדרי,אשפהמטמנות1.

.[9]-ו

.הנמלבדרוםאשפהמטמנות2.

.הנמלבצפוןאשפהמטמנות3.

התאורהעמודילידממוקמיםקטניםעגוליםאשפהפחי4.

.הדקלאורך

1

2 3 4

אשפהמתקני:טכנייםמתקנים
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.הנמלשטחשלהמזרחיהגבוללאורךממוקמותשוניםמסוגיםחשמלמתקני

.'וכדגרנוליט,אבןדמויבלוחותמחופים:שונותבדרכיםמעוצביםהמתקנים

חשמלמתקני1.

חשמלמתקני2.

וגנרטורחשמלתחנת3.

תקשורתפילר4.

אשכיבויסניקהברז5.

1

2

3

ותשתיותשנאיםתחנות:טכנייםמתקנים

4 5



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרוינרעדי סלע' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

תיעוד מצב קיים-3פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

203

תחנות שנאים ותשתיות מתקני אשפה מוטמנים

טכנייםמתקנים:מיפוי
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מחסום,אלקטרונייםכרטיסיםלהוצאתמתקן,שומרעמדת:(מדרום)הנמלבפאתילחניוןכניסה1.

.עמודעלרחובומצלמת

ברזלקונסטרוקציית)'סוכה'בממוקמת.(ומהצדמהחזיתמבט)ממוחשבתעמדה:לחניהתשלוםעמדת2.

.הנמלמרחבבכלפרוסותממוחשבותעמדות.חשמלוארוןפחלעמדהבסמוך.(ויריעות

.קלהמקונסטרוקציההבנויהמעוצבתבעמדהממוקמתממוחשבתתשלוםעמדת3.

1

2

2

3

תשלוםועמדותחניהמתקני:טכנייםמתקנים



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

ומבנים  אתרים כרטסת -4פרק 

205



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

מתודולוגיה

הכרטסת

בשטחהיוםהקיימיםומהמבניםמהאתריםאחדלכלביחסשנאסףהמידעמכלולאתמאגדתהכרטסת

שיעסקואלולכלעבודהוכלי,זובעבודהוהוצגשנאסףהידעשלאינטגרציהכלילשמשנועדהוהיא,הנמל

.זהמרחבשלובשימורבמחקרבעתיד

הכרטיסמבנה

:עיקרייםסוגיםמשלושהמידעמכילהכרטיס.זועבודהלצרכיוהותאםעוצבהטיפוסיהאתרכרטיס

שלכלליתיאור,ובהווהבעברשימושים,הקמהתקופת/שנת,מידותוהערכתכמותימידע:כללימידע-

.'וכדהשניםלאורךבאתרשחלוהתמורותהאתר

.'וכדהשתמרותמצב,סגנונייםמאפיינים,וטכנולוגיותחומרים,מרכיביםתיאור:האתרמאפייני-

Cultural)התרבותיתהמשמעותושלהפיסיהמצבשלהערכה:האתרהערכת- Significance)של

חשיבותאובינוניתחשיבות,גבוההחשיבות:חשיבותרמותלשלושהאתריםסווגוזובמסגרת.האתר

.בשלמותואוהאתרשלהתרבותיתהמשמעותבפגיעההמהוויםמרכיביםזוהוכןכמו.נמוכה

המבניםמספור

הנמלמבנימוספרוהאחרוניםבעשורים.שלהםהנוכחיהספרורפיעלהמבניםאתמציגההמבניםכרטסת

רשמיתככתובתיפו-אביבתלעירייתאתגםמשמשהמספור.מטהבמפהכמופיע,לצפוןמדרוםרציףבסדר

צויןכרטיסבכל.בנמלהמבניםמרביתחזיתותעלבולטבאופןמוצגמבנהכלשלהמספר.השוניםלמבנים

.(חשיבותכבעלנמצאשהדברככל)בעברהמבנהומספריההיסטוריהמבנהשם

לאזוריםחלוקה

:שלהלןבאיורכמופיע,לאזוריםלחלוקהמתייחסתהכרטסת

אזוריםשטח הנמל לחלוקת

הנמל והמעגנהלב  A

נמל הנוסעים B

רצועת הנמל הצפונית C

שטח מיובש

דרום הנמל D

'שטח שסופח משכונת שכנים ב E

רצועה מזרחית F

B

E

C

D

F

A
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

לכרטסתמבוא

בתחום הנמל*רשימת כרטיסי אתרים

שם האתר
מספר  

*אתר

בריכת המים-המעגנה  1

הגליםלוכד 2

קירות הים 3

תעלת הכניסה למעגנה 4

זרקור/ ביתן הפנס  5

מגדלור הנמל 6

מנוף פטיש 7

טיילת העץ העליונה 8

(ֶדק)סיפון עץ  9

עמדת שקילה/ מאזני גשר  10
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:חלקיםשנילכרטסת

בעליפיסיתתשתיתשלאופיבעלימרכיב:הנמלבתחוםאתריםמציג-4.1פרקתת-הראשוןהחלק

כנמללתפקודוייחודייםשוניםולאלמנטיםלמתקניםמתייחסתזוהגדרה.ייחודיתתרבותיתחשיבות

הנמלאתששימשוהיו,ניידיםואחריםנייחיםהיוהשוניםוהאלמנטיםהמתקניםבין.הנמלבמרחבששולבו

בשנותשהתווספוואחרים,במקוםזכרלהםנותרולאמהשטחנעלמוהתפתחותוועםהראשונותבשנותיו

ולאחרים,צילומיתיעודכהעדלהםנמצאולאבלבדהנמלבתכניותתיעודלחלקם.המאוחרותהפעילות

.בלבדבצילוםעדויותבידינו

שטחבתחוםהמצויותהטיפולוגיותמגווןעלבניינים:הנמלבתחוםמבניםמציג-4.1פרקתת-השניהחלק

.הנמל

.אודותיושנמצא–והעכשוויההיסטורי,והמפורטהכללי-המידעכלהמאגדכרטיסיוחדומבנהאתרלכל

:מגווניםמידעמקורותעלנסמכתהכרטסת.שהצטברהידעשלמרביניתוחמוצגכןכמו

.ביבליוגרפיתרשימהראה-ספרותיהיסטורימידע•

.י"אממארכיון–60-השנותאמצעועדהקמתומשנותבנמלבינויורשימותמפות•

.ארכיוניםרשימתראה–היסטורייםתצלומים•

לנמלהתיעודמנספח2007משנתתצלומים•

אםאלא2015יוני-מרץבחודשהסקרעורכותי"עצולמואשרקייםמצבתצלומים•

.אחרתנכתב

.GISאתרבאמצעותהמסמכיםכללנבחנו.א"עת,ההנדסהמינהלגנזך,בנייןתיקי•

אותהלקרואישכןועל,העבודהשלהשוניםבפרקיםשהוצגוכפיהמחקרממצאיעלמסתמכתהכרטסת

בשלמותם2בפרקמובאיםחלקיבאופןבכרטסתהמופיעיםאוירותצלומימפות.ממנהנפרדבלתיכחלק

.למקורההפניהלרבות

.העבודהבגוףמובאיםהתמצאותומפתפרקתתלכלמפורטענייניםתוכן

מבניםרשימת כרטיסי

שם מבנה *מספר מבנה

סככות אחסון 1

תחנת החיטוי 2

אולם הנוסעים 3

מחסן הבטון/  מחסן כללי  4

משרדי נמל תל אביב 5+6

מבנה מסחרי 7

2מחסן  8

1מחסן  9

תחנת שיטור 10

11מחסן 11

שוק האיכרים/ מספנה מזרחית   12

שבלול/ מבנה מסחרי  13

מבנה מסחרי/  מספנה מערבית  14-15

מכלול הפעמון 16-18

4' מסמחסן המטענים 19-21

5וצריף 10סככה  22-23

מבנים שונים 24-25

מספנה 26

(  נהרסה)שלוותא/8סככה  27

(נהרס)הקמרונות מחסני -



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטסת אתרים4.1
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

אביבתלנמל-אתריםלכרטסתענייניםתוכן

בתחום הנמל*רשימת כרטיסי אתרים

עמודים תרבותית  סיווג לפי חשיבות שם האתר
מספר  

*אתר

210 חשיבות גבוהה בריכת המים-מעגנה  1

223 חשיבות גבוהה הגליםלוכד 2

227 חשיבות גבוהה קירות הים 3

233 חשיבות גבוהה תעלת הכניסה למעגנה 4

234 חשיבות גבוהה זרקור/ ביתן הפנס  5

236 חשיבות גבוהה מגדלור הנמל 6

240 חשיבות גבוהה מנוף פטיש 7

242 המעגנהובשלמותבאותנטיותהפוגעזרמרכיב טיילת העץ העליונה 8

246 חשיבות גבוהה (ֶדק)סיפון עץ  9

250 חשיבות גבוהה עמדת שקילה/ מאזני גשר  10

למתקניםמתייחסתזוהגדרה.ייחודיתתרבותיתחשיבותבעליפיסיתתשתיתשלאופיבעלימרכיב-אתר*

היוהשוניםוהאלמנטיםהמתקניםבין.הנמלבמרחבששולבוכנמללתפקודוייחודייםשוניםולאלמנטים

נותרולאמהשטחנעלמוהתפתחותוועםהראשונותבשנותיוהנמלאתששימשוהיו,ניידיםואחריםנייחים

ולאבלבדהנמלבתכניותתיעודלחלקם.המאוחרותהפעילותבשנותשהתווספוואחרים,במקוםזכרלהם

.בלבדבצילוםעדויותבידינוולאחרים,צילומיתיעודכהעדלהםנמצא
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אתרים בתחום הנמל: מפת התמצאות
.א"עת, GISמקור 


























תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

התמצאותמפתהאתרשםמספר

בריכת המים-מעגנה 1

דע
מי

לי
כל

ר"מ17,000:(הערכה)ר"במהמעגנהשטח

1936-7:הקמהתקופת/שנת

סירותלמעגנה:במקורשימוש

ימישימושללא,מיםבריכת:בהווהשימוש

מהנדסידי-על1936בשנתתוכננההמעגנה:כלליתיאור

,שלביםבשניבוצעההעבודה.שיפמן'יאביבתלהעיר

.מלבניתצורהכיוםלמעגנה.1בפרקכמתואר

'גליםלוכד'כשימשהוהיאומורחבתמעוגלתהמעגנהשלמזרחיתהצפוןהפינההייתה1939לשנתעד

המיםעומקהידועככל.כלונסאותעלבטוןמשטחהגליםלוכדמעלהוקם1939בשנת.(2אתרכרטיס)

.מהדרומיקצרהצפוני:יםקירותשניידיעלמוגדרליםהמעגנהפתח.'מ4-כהיהבמעגנההמתוכנן

סובלת(יציקהללא,חול)המעגנהתחתית.'מ2.5לעומקתוכנן,הכניסהתעלתהמכונה,זהאזור

סחףאתלפנותישתקיןמיםעומקעללשמירה.מערבלכיווןהפתחמפנהבשלמתמידחולמריבוד

.והיםהמעגנהביןלחציםאיזוןפתחקייםהמערביבקיר.קבועבאופןהחול

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

-רציפים.וגביוניםבטוןיציקות–היםכנגדקירות.פלדהשיגומי-היבשהכנגדקירותהמעגנהדפנות

.יצוקמבטוןמשטחים

עלנעיםמנופיםהותקנוולאורכוהיותמשתנהחתךלרציף.המעגנהשלהארוךהרציףמזרחירציף

הרציףהוארך1939בשנת.'מ1.25-בהעליוןמחלקונמוךהתחתוןחלקו.מסילה

.הגליםלוכדמעלכלונסאותעלבטוןמשטחיציקתלאחר

כרטיס)הבטוןלמחסןשהועברוסחורותלפריקתשימשהמעגנהשלהקצרהרציףדרומירציף

.(3'מסמבנהכרטיסראה)הנוסעיםלאולםשהועברונוסעיםולירידת(1מבנה

הרציףרוחב.קבועמנוףנמצאבמרכזו.וטעינהלפריקהוכןסירותלקשירתשימשמערבירציף

.שלביםבשניהמעגנהשללבנייתהעדותהמשמשהרציףקירביציקתהתפר.משתנה

אלמנטים

מיוחדים

חתךבעליבחדשיםהוחלפוהמקורייםהזקפים.המעגנהרציפילאורךמפלדהזקפים

.(תמונותראה)הגליםלוכדמעלהבטוןשטחבמנותרומקורייםזקפיםמספר.דומה

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

ברציףלמעט)הוחלפוהזקפיםמרבית.2005בשנתשוקמההמעגנה.ומתוחזקשמורפיזימצב

הותקן,עץלוחותחופוהרציפיםמשטחי,לרציפיםחדשקירראשנוצק,(הדרומי

.תאורהגופיומערךהיקפימעקה

משמעות

תרבותית

.הנמלשלהפועםליבוהייתההמעגנה

.לאומיתברמהגבוההתרבותיתחשיבותבעלת

1939-א"תצ

1961,בניהרישיוןמתוךחתך

4' ראה כרטיס אתר מס 2' ראה כרטיס אתר מס 7' ראה כרטיס אתר מס

2015-עדכניתא"תצ
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

מקוריים  זקפים
לקשירת סירות

האתרשם'מסאתר
1993שנת -תצלומים היסטוריים 

מעגנה1

.רבותשניםבמשךפונהולאשהצטברחולבסחףמלאהכשהיאהמעגנהבריכתנראיתבתצלומים

י"אמארכיון:מקור;ארדהרן:צלם
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר
2015;תצלומים מצב קיים

מעגנה1

צפוןלכיווןמבט.3מערבלכיווןמבט.2מזרחלכיווןמבט.1

1

23
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר
רציף דרומי-2015תצלומים מצב קיים 

מעגנה1

שימשוביניהםהגובההפרשי.שוניםמפלסיםשניבעלמשתנהחתךבמקורהיה,המזרחילרציףבדומה,הדרומילרציף

.(בהמשךהיסטורייםתצלומים)המנופיםלהתקנת

זהקירנמצא,לכן.בטוןעיבויללא,המעגנהקירותמביןהיחיד,המערביהקירנותרהמעגנהשיקוםעבודותבמסגרת

.תחתיומבצבץשעדייןפלדהשיגומיקירגביעלנוצקהמקוריהבטוןקיר.המקורילמצבביותרהקרובבמצב

וללאמקומםעלהותירהאך,הדרומיהרציףאתשאפיינוהמקורייםהגבהיםהפרשיאתהעלימההמאוחרתהבטוןיציקת

.המקורייםהזקפיםאתשינוי

.ידועהלאשתכליתםבבטוןמאורכיםבשקעיםמתאפייןהקיר

.מעוצביםעץבלוחותחופההדרומיהרציףומ"ס20-כשלבעוביחדשבטוןמדרךנוצקהמקוריהקירראשמעל

מערבלכיווןמבט

קיר שיגומי פלדה

תכלית לא ידועה–שקע 

קיר בטון מקורי

זקף מקורי לקשירת סירות
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר
רציף דרומי-תצלומים היסטוריים 

מעגנה1

ולהורדת(1מבנהכרטיס)הבטוןלמחסןשהועברוסחורותלפריקתשימש.המעגנהרציפימביןהקצרהרציף

שימשוהגובההפרשי.מפלסיםשניולומשתנהחתךהיההמזרחילרציףבדומה,הדרומילרציף.נוסעים

.המנופיםלהתקנת

(p-01-0313א"עתארכיון)1954משנתתצלום:מימין

(p-01-0195א"עתארכיון)1953משנתתצלום:משמאל
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר
רציף מזרחי-2015;תצלומי מצב קיים

מעגנה1

.המעגנהשלהארוךהרציף

.'מ1.25-במהעליוןנמוךהתחתוןהמפלס.מסילהעלנעיםמנופיםהותקנוולאורכוהיותמשתנהחתךלרציף

.הגליםלוכדמעלכלונסאותעלבטוןמשטחיציקתלאחרהרציףהוארך1939בשנת

הרציףלאורךמעקהבוצעזובמסגרת.המזרחילקירעיבוינוצק2005-6שנתשלהשיקוםעבודותבמסגרת

שצורתםחדשיםבזקפיםהמקורייםהזקפיםכלהוחלפוכןכמו.תאורהגופיעבורייעודייםשקעיםוהוכנו

.הגליםלוכדשמעלהמזרחיהרציףאתשאפיינולאלו(זההלאכיאם)דומה

.הנמוךלמפלסהגבוההמפלסביןלישיבהשנועדהמעץמדרגהבוצעההשיפוץבמסגרת

.עץֶדקחופההרציףכל

-מדרך בטון חדש 
20-מפלס הגבוה ב

מ מהמפלס  "ס
המקורי

זקף חדש

מדרגה חדשה
לישיבה

מפלס עליון
גובה מקורי

(חדש)שקעים לגופי תאורה 

מבט כללי
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adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר
רציף מזרחי-תצלומים היסטוריים 

מעגנה1

התחתוןהמפלס.מסילהעלשנעומנופיםהותקנוולאורכוהיותמשתנהחתךבעל.המעגנהשלהארוךהרציף

.'מ1.25-בהעליוןמהמפלסנמוך

עלבטוןמשטחיציקתביצועלפני,כלומר1939בשנתהארכתולפניהמזרחיהרציףנראהבתמונות

.הגליםלוכדמעלכלונסאות

קיר שיגומי פלדה

[ 9]1מחסן 

(נהרס)מדרגות בטון 

(כוסה)לוכד הגלים 

רציף עליוןרציף תחתון

[9]1מחסן 

[8]2מחסן 

17.12.1936
265י תצלום "ארכיון אמ

רציף תחתון

רציף עליון

01.10.1972: תאריך
D392-111מ "לע: מקור;מילנרמשה : צלם

מנופים נעים 
על מסילה 

1954
p-01-0314א "עת
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ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר
רציף מערבי-2015;תצלומי מצב קיים

מעגנה1

הרציףלאורךמעקהנוסףזובמסגרת.המערביהקירגםעובה2005-6שנתשלהשיקוםעבודותבמסגרת

בזקפיםהמקורייםהזקפיםכלהוחלפוכןכמו.תאורהגופי,הנראהככל,עבורייעודייםשקעיםוהוכנו

.המזרחיהרציףשללזקפים,זההלאכיאם,דומהשצורתםחדשים

השלבלבין(1937-1936)בביצועההראשוןהשלבביןהמעגנההרחבתאתמצייןבתצלוםהנראההתפרקו

כךלצורךשהוקםגביוניםקירגביעלהדרומיואילוכלונסאותגביעלנישאהצפוניהחלק.(1938-1937)השני

.(1פרקראה)

.(7אתרכרטיס)ניידשאינו,קבועמנוףהיוםעדנמצאהרציףבמרכז

קו התפר 

חדשיםזקפים
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:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר
קיר מעגנה הצפוני-2015;תצלומי מצב קיים

מעגנה1

.היםעםשלהבמפגשהמעגנהשלהצפוניתהדופןאתשהגדירגליםשוברלמעשההיההצפוניהיםקיר

לתפעולנגישהיההוא',מ2.5-כהיההיםקירורוחבהיות,זאתלמרות.כרציףשימשלאהמעגנהשלזהצד

נותרומרביתם-מפלדהזוקפיםמוקמו,הדקרצפתגובהכיום,הקירבראשכןעל.סירותלקשירתושימש

.היוםעדשינויללא

.(2אתרכרטיס)מיוחדמדרגותבפרטהגליםלוכדעםנפגשהצפוניהקיר

מדרגות במפגש 
הקיר הצפוני עם  

לוכד הגלים

זוקפים מקוריים
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:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר
לקשירת סירותזקפים-2015;תצלומי מצב קיים

מעגנה1

זוקפיםשלקטןמספרנותרו(הגליםלוכדשמעלהבטוןמשטחגביעל)המזרחיהרציףשלהצפוניבחלקו

משטחאלוחיצוניעילייבשחיבורבפרטמתאפייןהמקוריהזקף.המעגנהשלהמזרחיברציףשהיומקוריים

.'אביבתלשלהנמל'כיתובועליואליפטיתצורהבעלהזקףראש.ברגיםשניבאמצעותהבטון

המשוחזרהזקףראשעל.הרציףשלהחדשהבטוןמשטחאלישירותנוצקהואאך,דומההחדשהזקףשלצורתו

."אביבתלנמל"הכיתובובתוכועיגולהוטבע

.1936משנתהזקפיםשללמצבםדומההמשוחזריםהזקפיםשלמצבם,מעשורפחותלפנישהוחלפולמרות

ועדיין,נמצאוהמעגנההיקףבשאר.הגליםלוכדשמעלהרציףאתרקאפיינוזוצורהבעליזקפיםכילצייןיש

.(המעגנהשלכלליםתצלומים)פלדהמצינורפשוטיםזוקפים,בחלקםקיימים

חיבור יבש  באמצעות ברגים

מקורייםזוקפים : משמאל ולמטה

.  תבניות לשחזור זוקפים וזוקפים משוחזרים לפני התקנה: למטה

(.כסיףמזייליץגנית ' באדיבות אדר)

קיבוע בזמן היציקה

הנמל של תל אביב: כיתוב
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ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

1939-1937אווירתצלום
(יורם רז' באדיבות אדר)

האתרשם'מסאתר
תצלומי אויר

מעגנה1

מצטרפת אל מערכת השטחים הפתוחים של המעגנה. שטח המעגנה הינו שטח פתוח וכשטח מבונה בו זמנית

אולם בריכת המים אינה מאפשרת רציפות מרחבית של טיילת הים ומתווה השוטטות הוא היקף המעגנה  , הנמל

בקירות ים ומכאן שניתן להגדיר אותה כמבנה תת ומדופנתהמעגנה תחומה , מן הצד השני. ולאורך קירות הים

מכאן מוצעת  . מבנה שממד הגובה שלו הוא עומקו הנמצא בתוך המים מתחת למפלס הרציפים. קרקעי בעל נפח

הגדרה המאפשרת להתייחס לממד הפתוח שבו ולממד המבונה שבו תוך , למעגנה' שטח ימי מבונה'ההגדרה 

.הדגשת השילוב יוצא הדופן המתרחש בו
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:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

https://www.google.co.il/maps/place/ (12.06.2015)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Tel_Aviv_Port_Lowshot.jpg
ידי אילן ארד-הועלה על2011מאי 

האתרשם'מסאתר
תצלומי אויר

מעגנה1

תצלומים אלה ממחישים (. 2015)ותמונה פנורמית של המעגנה וקירות הים מצפון לדרום ( 2011)תצלום אוויר 

הנתפס כחלק ממערך השטחים הפתוחים של הנמל וכהמשך ישיר לשטחים ' שטח ימי מבונה'את היות המעגנה 

הפרשי הגבהים המתונים והאפשרות  . המרוצפים שסביב לה ולדק העץ החדש שבאזור השטח הרחב המיובש

.לעבור כמעט בין כל קירות הים ושוברי הגלים יוצרים תחושה של מרחב המשכי ובר שימוש

אלמנט חריג בגובהו המצטבר הוא טיילת העץ העליונה הפוגם בשדה הראייה של המרחב והמבט אל האופק  

.את המבט הפתוח לים מאזור המעגנה לכיוון מערבטיילת העץ מסתירה, בשל גובהה( . 8' ראה כרטיס אתר מס)
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:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

התמצאותמפתהאתרשםמספר

לוכד הגלים2

דע
מי

לי
כל

'מ70:(הערכה)הלוכדקוטר

1936-7:הקמהתקופת/שנת

:במקורשימוש

המעגנהאזוראלהנכנסיםהגליםעוצמתלהשקטתבריכה

כלונסאותעלבטוןבמשטחמקורההלוכד:בהווה

ייחודיטכנולוגיפתרוןהואהגליםלוכד:כלליתיאור

והיאהמעגנהבתכנוןבסיסיתבעיהעללהתגברשנועד

כניסתמזמיןזהפתח.מערבכלפישלההיםפתחמיקום

גורמיםשני-חולסחףשלוהצטברותלמעגנהגבוהיםגלים

.הנמלבתפקודומהותישוטףבאופןהפוגעים

.המעגנהשלמזרחיתהצפוןבפינההממוקם',מ70שקוטרומעוגלאגןהואהגליםלוכד

מיםתנודותלמנועבמטרה,ממערבהמעגנהאלהנכנסיםהיםגליאתלקלוטבמטרהתוכנןהלוכד

.והטעינההפריקהלעבודותהמפריעות(יטציה'אג)בבריכה

.כלונסאותגביעלבטוןמשטחהקמתבאמצעותהלוכדשלהמזרחיחלקושלקירויבוצע1938בשנת

החדשיםהמחסניםאלמהרציףונוחישירמעברואפשרהמעגנהשלהמזרחיהרציףאתהאריךהקירוי

.[19-26]מבנים)הצפוניתהנמלברצועתזובשנהשהוקמו

.הבטוןלמשטחמתחתהגליםלוכדתפקודהמשךאתהמאפשרותכלונסאותעלבוצעהקירוי

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

דפנות הלוכד
מסלעבאבניםמולאושברזלרשתות:הגביונים.(מדרגות4)מדורגיםמגביוניםעשויים

.המעגנההקמתלצורךשפונההטבעיהכורכר

הסירותמחלק

.[(14]-ו[12]מבנים)המספנהסככותהוקמוהגליםלוכדשלהצפוניתבדופן

מחלק'בשםמשופעמתקןבאמצעותהתבצעהוהוצאתןהמיםאלהסירותהכנסת

.הגליםלוכדמדרגותעלמותקןשהיה',הסירות

.(תצלומיםראה)מדורגבטוןפרטנוצקהצפוניהיםקירעםהלוכדשלהמפגשבנקודתפרטי חיבור

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

:יסודיבאופןפעמייםשוקמווהכלונסאותהבטוןמשטחפיזימצב

.מחדשהמערכתכלנוצקהאז,2007ובשנת50-הבשנות

משמעות  

תרבותית

.ואסתטיטכנולוגיערךהנושא,אביבתלנמלמעגנתלייחודימרכיבהינוהגליםלוכד

.גבוההחשיבותבעלהמעגנהשלמרכיב

2015;צפונהמבט

283י תצלום "אמ23.03.1937;דרומהמבט
צולם ממגדל ארמון תוצרת הארץ
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adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 
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2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר
1937;תצלומים היסטוריים

לוכד הגלים2

(28'מסתצלוםי"אמ);21.03.1937:מתאריךתצלום:למעלה

(71'מסתצלוםי"אמ);04.02.1937:מתאריךתצלום:למטה

מחלק הסירות
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:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר

תצלומים היסטוריים
לוכד הגלים2

.בהמשכו של  הרציף המזרחי לשם יציקת משטח בטון, יציקת כלונסאות בתוך בריכת לוכד הגלים-1938

.מבט מהים אל הרציף החדש מעל לוכד הגלים-1939

.הבטוןמשטחעבורהכלונסאותיציקתעבודותנראותבהםהיסטורייםתצלום:למעלה

.הבטוןכלונסאותמעלהיצוקהבטוןמשטחנראהבהם1939משנתהיסטורייםתצלומים:למטה

1939
176' י תצלום מס"אמ: מקור

1939
178' י תצלום מס"אמ: מקור

1938
158' י תצלום מס"אמ: מקור

כלונס בטון טרומי מוחדר לתבנית פלדה 

לשם יציקתו בתחתית בריכת לוכד הגלים

1938
062' י תצלום מס"אמ: מקור
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:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר

2015;תצלומי מצב קיים
לוכד הגלים2

בבירורונראים,הגליםלוכדמעלהבטוןמשטחלביןהמזרחיהרציףביןהחיבורנקודתמודגשתאלובתצלומים

.הבטוןמשטחנסמךעליהםהבטוןכלונסאות

החדשיםהמחסניםאלמהרציףונוחישירמעברואפשרהמעגנהשלהמזרחיהרציףאתהאריךהבטוןמשטח

.[19-26]מבנים)הצפוניתהנמלברצועתזובשנהשהוקמו

נקודת החיבור בין הרציף 
המזרחי לבין משטח 

הבטון מעל לוכד הגלים

משטח בטון על כלונסאות
מעל לוכד הגלים
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:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר

2015-ו1936תצלומים השוואתיים 
לוכד הגלים2

:הצפוניהיםקירעםהגליםלוכדמפגש

.2015לשנתנכוןבשטחקייםועדיין,1936שנת,במקורהנראהמבטוןמדורגפרטמופיעהמפגשבנקודת

."הֹלכדעםהצפוניהגליםמשברחיבור":ההיסטוריתהתמונהבכיתובשמתוארכפיאו

259'מסתצלוםי"אמ:מקור;02.12.1936החיבורפרט:משמאל

2015;קייםמצב:מימיןלמטה

(אדריכליםכסיף-מייזליץבאדיבות;שנהציוןללא)קייםמצב:משמאללמטה

צ
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:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

התמצאותמפתהאתרשםמספר

קירות הים3

דע
מי

לי
כל

'מ900-כ:(הערכה)היםקירותאורך

:התמצאותמפתג"עלסימוןבהתאםהקמהתקופת

1936-7-מקטע המעגנה
1938-מקטע נמל הנוסעים 

1948-מקטע דרומי 
1963-4-רצועת הנמל הצפונית 

יםקירות:וכיוםבמקורשימוש

שלתפקידושמלאכותימבנההואהיםקיר:כלליתיאור

גלימפניבמעגנההמיםשלוהשקטההגנההואהיםקיר

.הנמלשלובטוחהתקינהלעבודההכרחיתההשקטה.הים

.גליםשובריגםבטעותלעיתיםמכוניםיםקירות

שיצמצםבאופןלהיבנותעליוכןועל,היםבקירבעוצמההמכהאנרגיהשלאדירהמאסהיוצריםהגלים
היםקיר.יותרושכיחיםמשנייםוגלים,מטר6-7שלבגובהרמיםגליםשלוההחזרההפגיעהעוצמתאת

הוקםתקופהבכל.אביבתלנמלשלבשלביםבנייתואתהמשקפיםהבולטיםמהמאפייניםאחדהוא
היםקירותעלכיום.יחסיבאופןגדולאגרגטבעלמבטוןיצוקיםהקירותכל.שונהחתךבעליםקיר

.(3בפרקמיפויראה)לתקןמענהומתןהגבהתםלשםבטיחותמעקותהוצבו

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

מקטע המעגנה  
(תכלת)

לשם.הטבעיהכורכררכסעלמבוססיםאלוקירות.שהוקמוהראשוניםהיםקירות
ייחודיבחתךמתאפיינותהיםקירותדפנות.פלדהמשיגומיקירראשיתהוקםהקמתם

ביןלחציםאיזוןפתחקייםהמערביבקיר.הבאיםבעמודיםטכנולוגיהתיאורראה-
.והיםהמעגנה

קיר הים 

הצפוני

שונהחתךזהלקיר.הצפוניתהרצועהייבושבמסגרת1964-1963השניםביןהוקם

.בהמשךהרחבהראה.המעגנהבמקטעהיםקירשלמהחתך

קיר הים 

הדרומי

,בהמשךחתךראה-1938בשנתהראשונההנמלהרחבתבעת:שלביםבשניהוקם

.בהמשךחיבורונקודתחתךראה–הדרומיהשטחסיפוחבעתשניושלב

:ובמקטעיםבשלביםבוצעוהיציקותשלביות  

.אופקייםפלדהמוטותשלמסיביזיוןהוחדראליוהקירבסיסנוצקהראשוןבשלב

שלהייחודיהמבנהליצירתייעודיתפלדהתבניתשלובהבוקירראשנוצקהשניבשלב

ביןחפיפהללאנוצקווהשניהראשוןהשלבשלהשוניםהמקטעים.הגליםארובת

..משמאלתצלוםראה,השנימעלאחדאינםהיציקהתפרי-החלקים

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

.בטוניםתחזוקתנדרשת,יציבפיזימצב

משמעות  

תרבותית

אתומדגימים,המעגנהשלהפיסיתהתשתיתהםאביבתלנמלשלהיםקירות

.השניםלאורךהנמלשלהמרחביתבהתפשטותשחלוהתמורות

.גבוההחשיבותבעלהנמלשלמרכיב

צפוןלכיווןמבט–עדכניתצלום

.(*)אדומהבכוכביםהמסומניםמחסניםמבנישנישל'פוטומונטאזקייםזהבתצלום*

D26-130 (. הערכה)1939, אוסף תצלומים לאומי

.בשני השלבים, היציקה בין מקטעי היציקות של קיר היםתפרי 

שלב שני

שלב ראשון 
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2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

צ

1939
לאחר סיום היציקה של ארובת הגלים, קיר הים מתעגל בפינת המעגנה

 18376vמטסוןאוסף , ספריית הקונגרס: מקור

1937מרץ 
שלב היציקה הראשון–קיר הים 

תצלומים בתפזורת, י"אוסף אמ: מקור

2015

ארובת הגלים–שלב היציקה השני 

בסיס הקיר–שלב היציקה הראשון 

האתרשם'מסאתר
(תכלתבגוון א"מסומן בתצ)מקטע המעגנה 

קירות הים3

'גליםארובת'יצירתלשםמעוגלתהחיצוניתהדופןואילו,(חלקמשטח)אלכסוניתלמעגנההפונההקירדופן

.המעגנהואלהמערביהרציףאלרססוכניסתהתנפצותולמנועמעוגלתבתנועההגלאתלהחליקשנועדה

.נשרבמפעלשהוכןמיוחדבבטוןהשתמשוהיציקותלביצוע

בסיס הקיר–שלב היציקה הראשון 
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ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר
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:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר
(תכלתבגוון א"מסומן בתצ)מקטע המעגנה 

קירות הים3

המעגנהאתהמקיףהיםקירהקמתשלהיסטורייםתצלומים

הפלדהקורותבולטות.הגליםארובתליציקתהזיוןוברזלהתפסנותוהכנתהקירבסיסיציקתלאחרהשלבאתמציגיםהתצלומים

13.11.1936מתאריךבתצלום.היוםעדביקרנראיםשלהןשרידים–אופקייםכוחותכנגדחיזוקולשםהקירבבסיסששולבוהאופקיות

.הגליםארובתשלהבאהיציקהלשלבהמיוחדתהפלדהתבניתנראית

009י תצלום "ארכיון אמ

13.11.1936

97י תצלום "ארכיון אמ

1936

208י תצלום "ארכיון אמ

1936

69י תצלום "ארכיון אמ

1936

תבנית פלדה

בסיס הקיר–לאחר יציקת השלב הראשון 

ארובת הגלים–הכנות ליציקת השלב השני 
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:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר
(תכלתבגוון א"מסומן בתצ)מקטע המעגנה 

קירות הים3

קייםמצבתצלומים
ולשם,היםקירעלנשענתהטיילת.העליונההעץטיילתהוקמהעליוהיםקירמקטעאתמציגותהתמונות

היםקיראתמציגהההיסטוריתהתמונה.נוספתבטוןיציקתבאמצעותהיםקירהוגבההמיועדבגובההצבתה
.במקורהדרומי

ארובת הגלים

1996, הגבהה/ תוספת 

טיילת העץ

1936, קיר הים המקורי

1996, הגבהה/ תוספת 

קורת בטון  עליונה

2015,המעגנהשלהמערביהיםלקירהעץטיילתביןהצפוניתהמפגשנקודת
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כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 
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2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

(מ"ללא קנ)חתך משוער 
.מייזליץ כסיף אדריכלים: מקור

ים

קיר ים אדמה

האתרשם'מסאתר
(כתוםבגוון א"מסומן בתצ)קיר הים הצפוני

קירות הים3

מאורכתגליםארובתמעין,מתעגלוחתך,הנמלשטחכלפיישרחתך,הצפוניהסיפוןבשטחהנמצא,זהלקיר

מאחזעםמשופעהרחקהמעקההותקןהקירראשעל.ישרהקירראש,גדוליםאגרגטיםבעלהבטון.היםכלפי

.עליוןעץ

.('שלוותה')27'מסמבנהמולהחוףמקטעעםהתפרבנקודתדרוםלכיווןמבט1.

.צפוןלכיווןמבט2.

12

צ
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2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר
(ירוק ואדוםבגוון א"מסומן בתצ)קיר הים הדרומי 

קירות הים3

מאורכתגליםארובתעםמתעגלוחתך,הנמלשטחכלפיישרחתך,הדרומיהסיפוןבשטחהנמצא,זהלקיר

פרויקטבמסגרת.ישרהקירראש,גדוליםאגרגטיםבעלהבטוןכאןגם.הצפוניהיםלקירהדומה,היםכלפי

.עליוןעץמאחזעםמשופעהרחקהמעקההקירראשעלהותקן(2003)ההתחדשות

12

3

4

3

1

2 4

תרשים התמצאות
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:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

התמצאותמפתהאתרשםמספר

תעלת הכניסה למעגנה4

דע
מי

לי
כל

'מ80-כ:(הערכה)התעלהאורך

1936-7:הקמהתקופת/שנת

המעגנהלבריכתכניסהתעלת:במקורשימוש

שינויללא:כיוםשימוש

התכנוןפיעלבוצעהלמעגנההכניסהתעלת:כלליתיאור

תוכננהבמקור.1936משנתבמפהשהופיעכפיהראשוני

לאמעולםזואך,התעלהשלהיםקירותשלהארכה

.'מ2.5-כ,הידועפיעל,ועומקה'מ40התעלהרוחב.בוצעה

זהכיוון.צפוןלכיווןהפתחפונהבהםהתיכוןהיםנמליממרביתבשונה,מערבלכיווןפונההתעלהפתח

עימםהבאהחולסחףואתהגליםכניסתאתמזמיןובכךהגליםכיווןאתתואםוהואהיותמקובלאינו

התכנוןבעתכברלמתכנניםידועההייתהזוטעות.רצוייםאינםהםבומקום-המעגנהפניםאל

המעגנהפתחלשינוישונותהצעותהועלוהשניםלאורך.שינויכלבוצעלאזאתלמרותאך,הראשוני

.(1פרקראו)בוצעהלאמהםאחתאףאך,צפונהוהפנייתו

בוצעבפועל.'מ2לעומקעדלהגיעתוכנןהדרומיהקיראורך(1936תכנית)הראשוןבשלבהתכנוןפיעל

יותרארוךבוצעבפועלאך',מ1לעומקעדלהגיעתוכנןהצפוניהקיר.'מ3לעומקעדיותרארוךקיר

.העץסיפוןדרךהצפוניקירעללהליכהמדרגותבאמצעותפתוחהגישהקיימת.'מ2עומקלקועד

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

.(3אתרכרטיס)המעגנהבנייתשלהראשוןבשלבהוקמוהיםקירותטכנולוגיה

קיר הים 
הצפוני

בקצהו.'מ2שלמיםעומקלקועדמגיעוהואהדרומימהקירקצרהצפוניהיםקיר
.שלביםבשניונבנהשיתכןמכאן,השיגומיםקירשלהארכהנראיתהמערבי

קיר הים 
הדרומי

ביתןנמצאבקצהו.'מ3שלמיםעומקלקועדמגיעוהוא,הצפונימהקירארוךזהקיר
.(5אתרכרטיס)הזרקור

תחזוקה
2.5שלקבועעומקעלשמירהלשםחולפינוישלמתמדתתחזוקהדרשההכניסהתעלת

לתשתיות(האחרוןמהעשור)חדשותהכנותנמצאוהצפוניהקירעלהליכהבמסגרת.'מ
.קצהלאביזריחוברושלאחשמל

.(5אתרכרטיס)לתאורההנראהככלפלדהעמודינקבעוהתעלהשלהיםקירותלצדעמודי זרקור

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

.בטוניםתחזוקתנדרשת,יציבפיזימצב

משמעות  

תרבותית

הקמתאתשאפיינוהבוסרייםהתנאיםאתמשקפת,השגוייםוכיוונהצורתהעל,התעלה

שלמרכיב.מוגבלהנדסיידעבסיסעלקצרבזמןלהקימוהלאומיתהנחישותואתהנמל

.גבוההחשיבותבעלהמעגנה

מזרח-לצפוןמבט;עדכניתצלום

גודל תעלת הכניסה
כפי שבוצעה בפועל

1936;הנמלתכניתמתוךפרט
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:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

צפוניתוחזיתמזרחיתחזית;עדכניתצלום

.לערך1950-היסטוריתצלום
אביבתלנמל:ערך,ויקיפדיה:מקור

ביתן הפנס

התמצאותמפתהאתרשםמספר

הזרקור/ הפנס ביתן5

דע
מי

לי
כל

'מ2X2:(הערכה)הביתןגודל

40-השנותאמצע:הקמהתקופת/שנת

Light:במקורשימוש Houseאורפנסקבועבוחדר.

בשימושלא:כיוםשימוש

הכניסהתעלתבפתחהממוקם,מרובעביתן:כלליתיאור

.הדרומיהיםקירלקצהמזרחית'מ3-כ,למעגנה

נראהואינוהמפורטותהנמלבתכניותמופיעאינוהביתן

ההערכה.40-השנותלאמצעעדהיסטורייםבתצלומים

בתקופתהבריטיםידיעלהולאםהנמלכאשרשהוקםהיא

.השנייההעולםמלחמת

כאןוהמובאזהלמבנהביחסמידעמספקיםלאאביבתלנמלאודותההיסטורייםהמקורות:הפנס

.הצבאיתההיסטוריהמתחוםומקורותראיונות,אות"ותצמפותניתוחעלענתהנשהשערהבגדרהוא

נקבעבומלחמתייםלצרכיםהבריטיהחופיםמשמרשלביוזמהשהוקםבחדרשמדוברהיאההשערה

-והנמלהחוףעללהגנתנועד,**זרקורגםהמכונה,הפנס.למעגנהבכניסהעוצמהרבפנס

ובנוסף,לנמלחדירהוניסיוןקומנדוכוחותהתקרבותולמנועלחוףשהתקרבוספינותולזהותלהאיר

השנייההעולםבמלחמת.שמירהעמדתשלתכליתזהלביתןלייחסנהוג,מכאן.מ"הנבמערךשולב

.(הזרקוריםגדוד:ויקיפדיה:מקור)אחרותרבותובמדינותבבריטניהנפוץבזרקוריםהשימושהיה

לכלאישייםוקצבבתדירותסיגנליםשחרורבאמצעותנמלולזיהוילניווטהמשמשמזרקורבשונה**

.(לנמלזהותתעודתמעין)ונמלנמל

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
.שטוחבטוןגגומזוייןמבטוןבנויהפנסחדרוןטכנולוגיהמ

מאפיינים

כללים

40X40הערכה)לחלונותקטניםמרובעיםפתחיםושנילדלתפתחהמזרחיתבחזית

ידועלא.(מ"ס40X40הערכה)חזיתבכלפתחיםשניוהדרומיתהצפוניתבחזית.(מ"ס

.מערביתבחזיתנוספיםפתחיםלמבנההאם

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

.הזיוןברזלושלהבטוניםשלמתקדםבלאי.רעועפיזימצב

משמעות

תרבותית

בעלילאזכוריםזוכהאשראביבתלנמלשלפורמלייםהלאמסמליואחדהואהביתן

היחידהשרידהואזהביתןההיסטוריבהיבט.וצילוםאומנותבעבודותרומנטיאופי

שלמרכיב.השנייההעולםמלחמתבתקופתאביבתלבנמלשהתרחשהצבאילסיפור

.גבוההחשיבותבעללמעגנההכניסהתעלת
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:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר

2015;תצלומי מצב קיים
הפנסביתן5

חזיתות מזרחית ודרומית. 3חזיתות מזרחית וצפונית. 2תקריב-חזיתות מזרחית ודרומית. 1

1

חזית עם חתך ייחודי: קיר ים
'ארובת הגלים'המכונה 

3

:קיר ים
מגדלור דרומיחזית משופעת חלקה

(6כרטיס אתר )

2
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:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

התמצאותמפתהאתרשםמספר

מגדלור הנמל6

דע
מי

לי
כל

:(הערכה)במקורגובה

היםקירשלהבטוןמשטחממפלס'מ2-3

.ידועלא:הקמהתקופת/שנת

קובייתמאפייני.היסטורייםבתצלומיםלזיהויניתניםלא

היאההערכהכןעל,היםקירבטוןשללאלודומיםהבטון

.(1936-7)דומהבתקופהשהוקמו

פתחאתהנמלאלהקרבותלאניותלסמן:במקורשימוש

.לנמלהכניסהתעלת

בשימושלא:כיוםשימוש

בטוןקובייתעלקבועעמודכל.היםקירותלקצותבסמוךהממוקמיםפלדהעמודישני:כלליתיאור

.המיםתעלתתחוםבתוךהיםקיראלהצמודה

הואכאןוהמובא,זהלמבנהביחסמידעכלמספקיםלאאביבתלנמלאודותההיסטורייםהמקורות

המגדלורשלצבעולרוב.אורפנסממוקםהיהמגדלורכלשבראשהואבנמליםהנוהג.השערהבגדר

.*אדוםוהשמאליירוקהימני

/http://www.sailingschool-eilat.co.il:מקור*

י  
ינ

פי
א

מ

תר
א

ה

קובייתבתוךהיצוקמרובעחתךבעלבטוןעמודהואיצוקהעמודיםשלהתחתוןהחלקטכנולוגיה

.חשוףהפלדהעמודהואהעליוןוהחלק,בטון

מאפיינים
כללים

,ששימשפלדהממוטותסולםשלקיומועלמצביעיםהבטוןעמודעלשנותרושרידים

.הפנסשלשוטפתולתחזוקהלתפעול,הנראהככל

ת 
רכ

הע
תר

א
ה

.הזיוןברזלושלהבטוניםשלמתקדםבלאי.רעועפיזימצב

משמעות
תרבותית

מרכיב.המעגנהמרכיביממכלולנפרדבלתיחלק.סירותנמלהמאפייןחיוניטכנימרכיב

.גבוההחשיבותבעללמעגנההכניסהתעלתשל

צפוניתוחזיתמזרחיתחזית;עדכניתצלום

המגדלור הדרומי
המגדלור הצפוני

תקריב-עדכניתצלום

המגדלור הדרומי המגדלור הצפוני
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כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר

2015;תצלומי מצב קיים
המגדלור הצפוני6

תקריב-שרידי עמוד פלדה . 2מראה כללי1.

.מאפייני הבטון זהים לאלה של קיר הים. תקריב–קוביית בטון בבסיס העמוד . 3

3

2

שרידי סולם

שרידי עמוד 
הפלדה החשוף

קוביית בטון 
מגדלור הצפוני

1
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:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר

2015;תצלומי מצב קיים
המגדלור הדרומי6

מראה כללי ותקריב-מבט לכיוון צפון 1.

מראה כללי ותקריב-מבט לכיוון דרום 2.

:קיר ים דרומי
חזית עם חתך ייחודי  

'ארובת הגלים'המכונה 

צפוןלכיווןמבט

ביתן הפנס
(5כרטיס אתר )

קיר ים חזית משופעת וחלקה

21
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2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

התמצאותמפתהאתרשםמספר

מנוף פטיש7

דע
מי

לי
כל

ידועלא:(הערכה)במקורגובה

(הערכה)1937-8:הקמהתקופת/שנת

(ניידשאינו)קבועמנוף:במקורשימוש

בשימושלא:כיוםשימוש

1938בשנתשנבנה,"פטיש"מדגם,מנוף:כלליתיאור

.מאירופההובאוהחשמלומערכתהמתקדםהמנוע.בארץ

שימש,1965בשנתסגירתועד,הנמלפעילותשנותבכל

5)כבדיםומטעניםסחורותשלולטעינהלפריקההמנוף

.בארץשפעלמסוגוהיחידיוהיה(ויותרטונות

השיטכלילהרמתהיתרביןושימש,השנייההעולםמלחמתבתקופתבמיוחדבפעילותובלטהמנוף

.הבריטיהצבאצרכיאתוכן,למספנה

.למקומוחזרהעוגןהעבודותסיוםלאחר.מלאכהבביתושופץממקומוהמנוףהוסר2005-6בשנת

,גוטמןנחוםשלבציוריווכיכב,דברלכלתרבותיאייקוןשלמעמדגםהמנוףלוקנה,השניםעם

."לול"ו"מציצים"ביניהם,רביםובסרטיםבתצלומים

.10.10.2007:פורסםYnet,אביבתללנמלחוזרההיסטוריהמנוף,הכהןדוד:מקור

י  
ינ

פי
א

מ

תר
א

ה

.מצערתעלמסתובב.פלדהמוטותעשוימנוףטכנולוגיה

שימור
המנוף

בשיתוף , את עבודת השיקום והשחזור ביצעו מומחים מהמועצה לשימור אתרים

.ובתיאום עם צוות מנהלת הנמל וגורמים נוספים

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

.טובפיזימצב

משמעות
תרבותית

ונצפותהאסטרטגימיקומובשלהשניםלאורך.סירותנמלהמאפייןחיוניטכנימרכיב

.אביבתלנמלשלפורמלייםהבלתימסמליולאחדהמנוףהפךהמעגנהכיוונימכלטובה

.גבוההחשיבותבעלהמעגנהשלמרכיב

דרוםלכיווןמבט;עדכניתצלום

(הערכה)1939
20' י תצלום מס"אמ: מקור
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:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר

2015;תצלומי מצב קיים
מנוף פטיש7

מבט לכיוון צפון. 2מבט לכיוון דרום מהרציף הצפוני1.

(תקריב0פרט עיגון המנוף למשטח הבטון . 4מבט כללי3.

2

1

3

4
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:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר

תצלומים היסטוריים
מנוף פטיש7

6' י תצלום מס"אמ: מקור;(שנה מדויקת לא ידועה, 1938לאחר )המנוף : מימין

י"אמ: מקור;רן ארדה: צלם1993;המנוף הקבוע: משמאל
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טיילת העץ העליונה8

דע
מי

לי
כל

גובה',מ100אורך',מ3רוחב:(הערכה)הטיילתממדי

.'מ4.5-הליכהמשטח

1996-7:הקמהתקופת/שנת

שטחלאורךרגללהולכימוגבהתטיילת:במקורשימוש

.מציציםלחוףהצפוניתהנמלרצועתביןשתקשור,הנמל

רגללהולכיטיילת:כיוםשימוש

.מאסיביעץעשויה,מוגבהת,עיליתטיילת:כלליתיאור

שלהיםלקירשבוצעהמבטוןהגבההעלנשענתהעץטיילת

המעגנהפתחמעלשתוכנןהטיילתחלק.המערביהרציף

.ביצועלכללהגיעלא

1987משנתהחלי"אמשיזמהרחבמפרויקטכחלקשרידגדעוןנוף'אדרידי-עלנעשההטיילתתכנון

מעברגשרלהקיםהייתההתכנוןמטרת.(1בפרקבהרחבה)הנמלמתחםלהתחדשותלהביאבמטרה

'אדרעםאיוןבר.הצפוניחלקועםהנמלשלהדרומיחלקואתולקשור,המעגנהתעלתמעלרגללהולכי

מעברשיתאפשרכך,המעגנהפתחמעלגובהלשיאלהגיעבמטרהתוכנןהטיילתגובה,שריגגדעון

.זהליוםעדבוצעלאהמעגנהמעלהמעבר,הושלםלאהפרויקט.המעגנהאלסירות

מפעםמתקיימותזהבחלל.הטיילתשלהעץעמודיידיעלהמוגדרפתוחחללנותרהעץלגשרמתחת

בשימושנמצאתהטיילת.קפהבית/לברבעברשהושכרחללהטיילתשלהצפוניבקצה.תערוכותלפעם

עת2005-6בשנת.דייגיםהםבההעיקרייםהמשתמשים.בלבדשיטוטותכליתהמבקריםשלדליל

.כיוםהקיימתהרמפהובוצעהלטיילתהדרומיתהכניסהבמעטשונתההפיתוחפרויקטביצוע

י  
ינ

פי
א

מ

תר
א

ה

.עץמלוחותרצפה.יבשיםבחיבוריםעץולוחותעמודיםטכנולוגיה

.טבעיהעץגוון

מאפיינים

כללים

מנתעלוזאת,בטוןיציקתבאמצעותהוגבההמערביהיםשקירלאחרנבנתההטיילת

.המעגנהפתחמעלהמעברבנקודתנחוץשהיהגובה',מ2.5שלשיאלגובהלהגיע

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

.טובפיזימצב

משמעות

תרבותית

חסםמהווהזהחלק.המקורימתפקידומיותםנותר,היוםעדוקיים,שבוצעהגשרחלק

מבדלתהטיילת.המעגנהלבאזורמכלליםהפתוחהמבטאתמסתירההעץטיילת.פיזי

ובשלמותבאותנטיותהפוגעזרמרכיבמהווהולכןהמעגנהממרחבהמערביהיםקיראת

.שלה

המעגנהשלהדרומימהרציףמבט;עדכניתצלום

מצב מקורי-קיר הים המערבי 
'מ2-2.5: הערכת גובה
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adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר

2015;תצלומי מצב קיים
טיילת העץ העליונה8

רמפת העלייה מהקצה הדרומי של טיילת העץ1.

הים מוסתר-הרציף המזרחי של המעגנה מקצהמבט כללי אל הטיילת 2.

הים מוסתר-הרציף המזרחי של המעגנה ממרכזמבט כללי אל הטיילת 3.

מבט אל החלל שנוצר מתחת לגשר4.

ת
כו

ער
מ

ר 
חד

/
ול

פע
ת

1

2 3

4
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כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר

2015;תצלומי מצב קיים
טיילת העץ העליונה8

2007שינוי שבוצע בשנת -פרט העלייה הדרומית אל טיילת העץ 1.

הים מוסתר-מבט לכיוון צפון מהרציף המערבי 2.

פרט  ירידה מטיילת העץ בחלקה הצפוני  3.

הים מוסתר-מבט כללי אל הטיילת מהרציף הדרומי של המעגנה 4.

3

4

1

2
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2017פברואר 
:עמוד

צנרת גלויה
פסולת בניין

פסולת בניין

1

צנרת חשמל
גלויה

2 האתרשם'מסאתר

תשתיות גלויות וצנרת חשופה
טיילת העץ העליונה8

המסתובבהרגלהולךשלמרותוזאת,לעיןגלויבאופןומוזנחנסתרכשטחנתפסהעץלטיילתמתחתשנוצרהחלל

.לעיןגלויהההזנחה.פרטיומלואעלל"הנהחללאתחווההמערביהרציףעל

חשמלקופסאות,העץלטיילתמתחתהיםקירעלפוגעניבאופןמותקניםגלויהוצנרתתשתיותמציגיםהתצלומים

.בשטחזרוקהבנייןופסולת,היםלקירמחוברות

245



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

התמצאותמפתהאתרשםמספר

(ֶדק)סיפון עץ 9

דע
מי

לי
כל

ר"מ20,000:(הערכה)שטח

2005-2007:הקמהתקופת/שנת

רגלהולכיטיילת:במקורשימוש

רגלהולכיטיילת:כיוםשימוש

הצפוניתהנמלרצועתכלאתמחפההדק:כלליתיאור

.והדרומית

טופוגרפיהשלמוקדיםומגדירותהאתרלאורךהפזורות(דיונות)עץכגבעותמעוצבהצפוניהעץסיפון

משטח"המתכנניםתפיסתפיעל.אורגניצורניבמתווהלמשחקחולארגזימספרמשולביםבהמשתנה

לתרבותבמההמשמשמלאכותיחוףמעיןויוצרלנמלשקדםהמיתולוגיהנוףעםמוכלאהאורבניהעץ

ציבורימרחבשהופךהקטןהפרטהםהרציףוכסאותשמשיות.ועונותיהגווניהכלעלהמקומית

פוזרוכןכמו,האדריכליםי"עשעוצבוייחודייםתאורהגופיפזוריםהסיפוןבשטח.1"מארחלמרחב

שפרסמהבכתבה.5בפרקל"הנלכלמיפויראה-ומצללותישיבהמתקנימתוכנןאךחופשיבאופן

מגמהעלהשפיעאביבתלנמלשדקהתיזההועלתהXnetלאתרריבהנעמההאדריכלותמבקרת

.2לכןקודםנפוצההייתהשלאמגמה,בנייניםבחזיתותעץשילובשלהישראליתבאדריכלותחדשה

.העירחופילאורךהאחרונותבשניםשהוקמונוספותלטיילותהושאלעץטיילתשלהעיצוביהעיקרון

:מקורות
באדיבות,אביבתלנמלשלהפתוחהמרחבפיתוחלתכנוןהפומביתהתחרותהתכנוןעקרונותלתיאורטופס1

.אדריכליםכסיףמייזליץ

.Xnet,29.06.2014,עץלכאילולהתחלףמתחילותהעץחזיתות?האחרוניםאיפאהימי,נעמהריבה2

י  
ינ

פי
א

מ

תר
א

ה

.ראשיותעץקורותעלסיפוןומעליוומשופעמוחלקבטוןמשטחטכנולוגיה

מאפיינים

כללים

חברתי"עהעבודהביצוע.טרילוגחברתידיעלסופקו,טבאקואיפאהעץוקורותלוחות

.'ירוקיםשמיים'

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

.מתוחזקפיזימצב

משמעות

תרבותית

נמלשלהפתוחהמרחבהתחדשותפרויקטשלהעיקריוהחומריהקונספטואליהמאפיין

התיירותממתחמילאחדהנמלהפךשבזכותוהמרכיביםאחדהואהעץדק.אביבתל

.גבוההחשיבותבעל.בישראלהמצליחים

כללימבט;עדכניתצלום

(מ"קנללא)לדקביצועפרט

תצלום ופרט באדיבות מייזליץ כסיף אדריכלים 

צ
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:עמוד

כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר

2005;תצלומים בזמן ביצוע
(ֶדק)סיפון עץ 9

ומשופעמוחלקבטוןמשטחיציקת

אדריכליםכסיףמייזליץבאדיבותתצלומים
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כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר

2005;תצלומים בזמן ביצוע
(ֶדק)סיפון עץ 9

הדקלמשטחתשתיתקורות

אדריכליםכסיףמייזליץבאדיבותתצלומים
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כרטיס אתר

האתרשם'מסאתר

2005;תצלומים בזמן ביצוע
(ֶדק)סיפון עץ 9

העץדקביצועלפניהבטוןמשטחאלתשתיותעיגון

אדריכליםכסיףמייזליץבאדיבותתצלומים
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:עמוד

כרטיס אתר

התמצאותמפתהאתרשםמספר

עמדת שקילה/ מאזני גשר 10

דע
מי

לי
כל

'מ3.20/'מ6.20:(הערכה)גודל

1961-1963בין:הקמהתקופת/שנת

שקילהל(בורמאזני)שקועיםגשרמאזני:במקורשימוש

עומס.נגרריםאורכבכליעלהמועמסיםנסחריםטוביןשל

.ידועלאשקילה

.פיתוחכפרטכרחובמשולב:כיוםשימוש

קורותבתוך.השקילהעמדתשלהייצורמפעלשםמוטבעבהןפלדהקורותמסגרת:כלליתיאור

מתחתונמצאיתכן,לעיןגלויאינוהשקילהמתקן.הרחובבמפלסבגובהבטוןמשטחנוצקהפלדה

.(נמוכהסבירות)הבטוןלמשטח

,אליקיםצדיק'אדר.במפהמסומנתאיננה,[24]למבנה[23]מבנהביןהנמצאת,המתועדתהעמדה

[23]מבנהלידהמשקלכימספר,המרחבהפיתוחפרויקטהתרחשבהםבשניםהנמלאדריכלששימש

.היוםעדבמקומוונותרהעבודותתחילתבעתבמקומוהיה

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

Charlesיצרן Ross L.td Makers Sheffieldאנגליה,יורקשיר,שפילדמאזורחברה

,שפילדהעירשלבארכיבקייםנוסףמידע.שקילהמתקניבייצורהיתרביןשהתמחתה

.מקוונתלגישהזמיןאינו

http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/rd/6e585aa4-94e3-4eef-b26b-a4608e3b2489

טכנולוגיית

שקילה

כיוונימכלמשאיותשלחופשיתגישההמאפשר,הקרקעבגובהלמשאיותשקילהמשטח

המאזניים.היממהבמהלךרבותשקילות,מסיביתלשקילהמיועדיםהמאזניים.הנסיעה

.הקרקעלסוגומותאמים(רציפים)יצוקיםלבסיסיםמעוגנים

.ישראלנמליחברת:מקור

http://www.israports.co.il/TargetServices/TermList/Pages/MOZNEIGESHER.aspx

ת 
רכ

הע
תר

א
ה

.ומתוחזקשמורפיזימצב

משמעות

תרבותית

.גבוההחשיבותבעלמרכיב.סחורותלנמלוטיפוסיחיונימתקן

כללימבט;עדכנייםתצלומים

 Charles Rossפרט מאזני גשר של חברת  
http://s90.photobucket.com/user/SteveSheff/media/ross_zpsc8af1140.jpg.html: מקור

צ
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2017פברואר 
:עמוד

כרטיס אתר

איתור מאזני הגשר בנמלהאתרשם'מסאתר
תמונות מצב קיים עמדת שקילה/ מאזני גשר 10

.2015יוני,השקילהעמדתשלהייצורמפעלשםמוטבעבהןפלדהקורותמסגרת:בתצלומים

ציוןלשערבסמוךBבאזורהגשרמאזנימיקום
1963משנתמפהרקעעל

הראשילשערבסמוך–Eבאזורהגשרמאזנימיקום
1963משנתמפהרקעעל

טון15מאזני גשר עד 

שקילהעמדותשתימסמנת1963משנתהנמלמפת

.מהנמלוהיציאההכניסהלשעריבסמוךהנמלבתחום

.במפהסומנהלאהמתועדתהעמדה

לאיתורניתנותלאבמפההמסומנותהעמדותשתי

כסיףמייזליץוגניתאליקיםצדיקהאדריכלים.בשטח

כימעידים(האחרוניםבעשוריםהמרחבבתכנוןעסקו)

זועלנוספותשקילהעמדותבשטחזוכריםאינם

משלביםהיובוודאיהיוהםקיימיםהיוולו,הקיימת

.בתכנוןאותם

.המאזנייםשלהשקילהעומסצויןהמפהשלבמקרא

טון30מאזני גשר עד 
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מבניםכרטסת 4.2
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253

2015יוני , יםמפעלי אוצר : מקור

מבניםרשימת כרטיסי

עמודים   תרבותיתסיווג לפי חשיבות שם מבנה
מספר  
*מבנה

254 חשיבות נמוכה סככות אחסון 1

258 חשיבות גבוהה תחנת החיטוי 2

260 חשיבות גבוהה אולם הנוסעים 3

265 חשיבות גבוהה מחסן הבטון/  מחסן כללי  4

271 חשיבות בינונית משרדי נמל תל אביב 5+6

277 חשיבות נמוכה מבנה מסחרי 7

279 חשיבות גבוהה 2מחסן  8

284 חשיבות גבוהה 1מחסן  9

290 תרבותיתחסר חשיבות תחנת שיטור 10

292 תרבותיתחסר חשיבות 11מחסן 11

עמודים  תרבותיתסיווג לפי חשיבות שם מבנה
מספר  
*מבנה

295 חשיבות נמוכה שוק האיכרים/ מספנה מזרחית   12

300 תרבותיתחסר חשיבות שבלול/ מבנה מסחרי  13

303 חשיבות נמוכה מבנה מסחרי/  מספנה מערבית  14-15

307
שאר המבנים . בעל חשיבות נמוכה17מבנה 

.תרבותיתחסרי חשיבות
מכלול הפעמון 16-18

313 חשיבות בינונית 4' מסמחסן המטענים 19-21

317 תרבותיתחסרי חשיבות 5וצריף 10סככה  22-23

319 תרבותיתחסרי חשיבות מבנים שונים 24-25

322 חשיבות גבוהה מספנה 26

325 - (  נהרסה)שלוותא/8סככה  27

327 - (נהרס)הקמרונות מחסני -

אביבתלנמל-מבניםלכרטסתענייניםתוכן

.הנמלשטחבתחוםהמצויותהטיפולוגיותמגווןעלבניין-מבנה*



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

אחסוןסככות1

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
6962/150-151

:כתובת
13אביבתלנמלשטח

ר"מ1,050:(הערכה)ההיסטוריהמבנהשטח

החלק)1963,(המזרחיהחלק)~1956:הקמהתקופת/שנת

.(המערבי

אחסוןסככות:במקורשימוש

משרדים:כיוםשימוש

.הנמלדרום:הנמלבמרחבמיקום

.50-הבשנותלנמלשסופחשטח

.נפרדותסככותכשתישלביםבשניהוקם,קומותשתיבןמאורךמבנה:כלליתיאור

.ידועלא–מתכנן.1949,הדרלפריפתוחהסככה:המזרחיתהסככה

.מהנדס–שטרן.מ:מתכנן.1963,הדריםלארגזיעציםלאחסוןפתוחהסככה:המערביתהסככה

בחללשיצרהבינייםתקרתנוספההמבנהחלקיבשני.זההאינההמבנהחלקישנישלהגגרכסגובה

.קומותשתיהמקורי

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

מזוייןבטוןידועלאקונסטרוקציה

ידועלאבנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים

משופעאסבסטגגידועלאהגגמאפייני

בטוןמבלוקיבנוייםקירותידועלאבניהוטכנולוגיתחומרים

לא ידועקשוריםאירועיםאואישים

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

.ומתוחזקשמורהמבנהשלמצבכלליתהערכה

.פנויהמערביהחלק,למשרדיםמאוכלסהמזרחיהחלק

.נמוכהחשיבותבעל.מיוחדיםערכיםנושאאינוהמבנהתרבותיתמשמעות

צפוניתחזית;עדכניתצלום

1961,בניהרישיוןמתוךחתך
(א"עת,ההנדסהמינהלגנזך,בנייןתיק:מקור)
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה

2015;תצלומי מצב קיים
סככות אחסון1

3

12

6

5

4

תרשים התמצאות

צ

23

456

1
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה

1963, קטע מתוך רישיון בניה לסככה המערבית
סככות אחסון1

1:250:במקורמ"קנ

.א"עת,ההנדסהמינהלגנזך,13040010וכן02180130בנייןתיק:מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה

1963, קטע מתוך רישיון בניה לסככה המערבית
סככות אחסון1

1:200:במקורמ"קנ

.א"עת,ההנדסהמינהלגנזך,13040010וכן02180130בנייןתיק:מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

תחנת החיטוי2

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
149/6962

:כתובת
17,21אביבתלנמלשטח

ר"מ350:(הערכה)ההיסטוריהמבנהשטח

1938:הקמהתקופת/שנת

.הנוסעיםנמלשלמבנה:במקורשימוש

.נוסעיםחפצילחיטויכימיקליםלאחסוןשימש

מסעדה/מסחר:כיוםשימוש

.הנוסעיםנמל:הנמלבמרחבמיקום

.1937בשנתלנמלשצורףשטח

.בנמלשנבנוהיחידיםהקשיחיםהקבעממבניאחד:כלליתיאור

.מערב-מזרחצירלאורךהמבנהשלוסימטריה,הבנוייםהנפחיםשלארטיקולציהכללהמקוריהתכנון

המקוריתהחזית.המבנהבמרכזחלליםמשנינמוךהיההמערביתחזיתשלהקדמיהחללגובה

.ידייםרחביפתחיםבשלושההתאפיינה

.משופעוגגעץחופההמבנהשלהקדמיהחלקכיום.זהמצבששינולגגהגבהותנוספוהשניםלאורך

.היסטורייםמסמכיםנמצאולא13040040'מסבנייןבתיק:הערה

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

ובלוקיםבטוןובלוקיםבטוןקונסטרוקציה

בינלאומיבנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים

משופעגגנוסףהמערביתלחזיתמבטוןשטוחהגגמאפייני

טיחגמרטיחגמרבניהוטכנולוגיתחומרים

לא ידועקשוריםאירועיםאואישים

תר
א

ה
ת 

רכ
.ומתוחזקשמורהמבנהשלמצבכלליתהערכההע

.ואדריכליהיסטוריערךלמבנהתרבותיתמשמעות

.גבוההחשיבותבעל

מערביתחזית;עדכניתצלום

14.02.1938
127' י תצלום מס"אמ: מקור

מערביתחזית;היסטוריתצלום
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה

2015;תצלומי מצב קיים
תחנת החיטוי2

3

1

2

6

5

4

תרשים התמצאות

צ

2

34

56

1
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

אולם הנוסעים3

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
149/6962

:כתובת
19אביבתלנמלשטח

ר"מ1,000:(הערכה)ההיסטוריהמבנהשטח

1938:הקמהתקופת/שנת

.הנוסעיםנמלשלמבנה:במקורשימוש

,גבולותביקורת,מכסשירותיובוהנוסעיםכאולםשימש

משנתבמפהמופיע)'סלון'כשימשבהמשך.הגירהמשרד

אתוכן(הנמללעובדיכמרכזהנראהככלושימש1963

.הנמלשלהתשלומיםמחלקת

מסעדה/מסחר:כיוםשימוש

לנמלשצורףשטח.הנוסעיםנמל:הנמלבמרחבמיקום

.1937בשנת

לאורייצוגיכמבנהשתוכנןהיאההערכה.הנמלבתחוםהיחידיםהקשיחיםהמבניםאחד:כלליתיאור

פתחים,בלבווצבועיםמטויחיםקירות,הבינלאומיבסגנוןתוכנן.העלייהבקליטתסמליהתפקודו

.במרחבההאנגריםעםמתכתבהמשופעהגג.המזרחיתבחזיתנרחביםמזוגגים

.טבעיתלתאורהחלונותשובצוהגגבגמלוני.משופעגגבעלהינוהמבנהשלהמרכזיהחלל

אופקיהצללהקרניזאשר,שטוחגגעםקשיחמבנההמקוריהתכנוןפיעלהוצמדהמערביתלחזית

.הבנייןבתיקמקוריותתוכניותנמצאולא.השנילקצההאחדמקצהונמשך

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

בטון ובלוקים  . למבנה המשופעפלדהקונסטרוקציה
.למבנה המזרחי הנמוך

ל"כנ

בינלאומיבנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים

ל"כנמבטוןשטוח/משופעהגגמאפייני

טיחגמרטיחגמרבניהוטכנולוגיתחומרים

לא ידועקשוריםאירועיםאואישים

ת 
רכ

הע
תר

א
.ומתוחזקשמורהמבנהשלמצבכלליתהערכהה

.ואדריכליהיסטוריערךלמבנהתרבותיתמשמעות

.גבוההחשיבותבעל

מזרחיתחזית;עדכניתצלום

09.03.1938מערביתחזית;היסטוריתצלום
131' י תצלום מס"אמ: מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

1

2

34

56

3

1

2

5

6

4

תרשים התמצאות המבנהשם'מסמבנה

2015;תצלומי מצב קיים
אולם הנוסעים3

261



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה

תצלומים היסטוריים
אולם הנוסעים3

07.01.1938
123' י תצלום מס"אמ: מקור

17.01.1938
125' י תצלום מס"אמ: מקור

07.01.1938
123' י תצלום מס"אמ: מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה

חוץ-תצלומים היסטוריים 
אולם הנוסעים3

חזית מזרחית
101צילום , רזיורם אוסף : מקור

14.02.1938חזית מערבית
17' י תצלום מס"אמ: מקור

חזית מזרחית
י תצלומים בתפזורת"אמ: מקור

 D26-117מ "לע: מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה

פנים-תצלומים היסטוריים 
אולם הנוסעים3

08.03.1938תצלומים : מימין
133' תצלום מס: למעלה
128' תצלום מס: למטה
י"אמ: מקור

ביקורת הדרכונים : משמאל
באולם הנוסעים

:מקור
י תצלומים בתפזורת"אמ
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

מחסן הבטון/ מחסן כללי 4

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
149/6962

:כתובת
21אביבתלנמלשטח

ר"מ2,500:(הערכה)ההיסטוריהמבנהשטח

הכלליבתיאורשלביםפירוט,1938:הקמהתקופת/שנת

העבודההנהלתמשרדי,כללילמטעןמחסן:במקורשימוש

.(ר"מ249)נוסעיםכאולםשימשהמערביהאגף.ומקלט

מסחרי:כיוםשימוש

שלהדרומיתלדופןבסמוך.הנמללב:הנמלבמרחבמיקום

.1937בשנתלנמלשצורףשטח.המעגנה

נמלחנוכתטקסנערךזהבמבנה.מזוייןמבטוןשנבנההנמלבתחוםהיחידהמחסן:כלליתיאור
:שלביםבשלושההוקםהמבנה.היהודיהיישובמןחשוביםואישיםהעליוןהנציבבמעמדהנוסעים

.המזרחיהחלק:ראשוןשלב
הצדדייםהחללים,ביותרהגובההואהמרכזיהחלל,מדורגבגובהאגפיםחמישהמגדירהמבנהשלד
החזיתבמרכזנקבעהלמחסןהמקוריתהכניסה.טבעיתלתאורהשימשזהדירוג.ביותרהנמוכיםהם

.למעגנההפונההצפונית
שלמושלמתאדריכליתהשתלבות.מערבלכיווןהרחבתובאמצעותהמבנהשטחהכפלת:שנישלב

שימשההעליונההקומה–קומותשתיזהלחלק.שונהגגחתךלמעט,הקייםלמבנההחדשהמבנה
המשמרותביןהנמלעוביישלשהייהמרחבהתחתונהוהקומה,העבודהוהנהלתהחובלרבשלמשרדים

.הפריקותובין
.שוניםאדריכלייםמאפייניובעלהמקורימהמבנהנמוך.(היוגה-אל)מערביאגףתוספת:שלישישלב

.הבנייןבתיקמקוריותתוכניותנמצאולא

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

ל"כנבטון ובלוקיםקונסטרוקציה

מבנה אחסון טיפוסיבנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים

טבעיתלתאורהמקוריםפתחיםעםמבטוןשטוחהגגמאפייני

ל"כנטיחגמרבניהוטכנולוגיתחומרים

לא ידועקשוריםאירועיםאואישים

ת 
רכ

הע
תר

א
ה

.ומתוחזקשמורהמבנהשלמצבכלליתהערכה

.ואדריכליהיסטוריערךלמבנהתרבותיתמשמעות
.גבוההחשיבותבעל

מזרחית-דרוםפינה;עדכניתצלום

הבטוןמחסןשלמזרחיתוחזיתציוןשעראלממזרחמבט;היסטוריתצלום
1938פברואר:תאריך

001641338;חיפה'אונאוסף:מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה

2015;תצלומי מצב קיים
מחסן הבטון/ מחסן כללי 4

3 1

2

5

4

תרשים התמצאות

צ

2

341

50-אגף אולם הנוסעים משנות ה

5

1938, אגף מזרחי1939, אגף מערבי
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:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה

תצלומים היסטוריים
מחסן הבטון/ מחסן כללי 4

28.09.1937
301' י תצלום מס"אמ: מקור

10.10.1937
13' י תצלום מס"אמ: מקור

11.11.1937
27' י תצלום מס"אמ: מקור

1937אוקטובר 
י תצלומים בתפזורת"אמ: מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה

תצלומים היסטוריים
מחסן הבטון/ מחסן כללי 4

21.01.1938
16' י תצלום מס"אמ: מקור

21.01.1938
100' י תצלום מס"אמ: מקור

1938פברואר 
17099uמטסוןאוסף :  מקור

1938פברואר 
17102uמטסוןאוסף :  מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה

תצלומים היסטוריים
מחסן הבטון/ מחסן כללי 4

חזית דרומית-1939המערבי בזמן בנייתו האגף 
16' י תצלום מס"אמ: מקור

צפוניתחזית -1939המערבי בזמן בנייתו האגף 
207' י תצלום מס"אמ: מקור

1938פברואר 
 13349vמטסוןאוסף :  מקור

1938
20' י תצלום מס"אמ: מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה

תצלומים היסטוריים
מחסן הבטון/ מחסן כללי 4

D26-130אוסף התצלומים הלאומי

1938
339' י תצלום מס"אמ: מקור

D392-111;מ"לע: מקור

שנה לא ידועה;חזית מזרחית
י תצלומים בתפזורת"אמ: מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

משרדי נמל תל אביב5+6

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
72-71/6962

1ציוןשער:כתובת
5,6אביבתלנמלשטח

(:הערכה)שטח המבנה ההיסטורי 
ר"מ170: 6מבנה ר"מ95: 5מבנה 

:הקמהתקופת/שנת

6:1933מבנה 1932: 5מבנה 

אבו)'בשכניםבשכונתמגוריםבתי:במקורשימוש

.לנמלשסופחל"קקבבעלותשטח.(ילדה'אינג

הנמלמינהלת, י"חברת אממשרדי: שימוש כיום

.'בשכניםמשכונתשסופחשטח:הנמלבמרחבמיקום

30-הבשנותהוקמההשכונה.'בשכניםהמגוריםלשכנותשייכיםהמגוריםמבנישני:כלליתיאור

.*ההסתדרותחבריפועליםעבורמזרחמדרוםהנמלעםהגובלבאזור

מיועדיםמרביתם.פרטיתבבעלותוהםהנמללשטחמחוץמצוייםזומטיפולוגיהנוספיםמבנים

.2611/תאמפורטתתוכניתבמסגרתלהריסה

.הבנייןבתיקמקוריותתוכניותנמצאולא

ניסויים בעצוב נוף עירוני על ידי אידיאולוגיה חברתית בארץ ישראל של -שכונת העובדים . 1982, איריסגרייצר* 
.באדיבות שולה וידריך. האוניברסיטה העברית בירושלים-דיסרטציה דוקטורט .תקופת המנדט

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

קירות מלבני  , שלד בטוןקונסטרוקציה

סיליקט

שינויללא

בתי מגורים פשוטים בנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים

סגנוניים  ללא מאפיינים

מיוחדים

ללא שינוי

שינויללאמבטוןשטוחהגגמאפייני

במקור תריסי  , חלקטיחבניהוטכנולוגיתחומרים

עץ רפפה בחלונות

שינויללא

לא ידועקשוריםאירועיםאואישים

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

2000-שופצו בתחילת שנות ההמבנהשלמצבכלליתהערכה

,לנמלבסמוךשקיימיםנוספיםמגוריםבתיעםיחד,אלההמבניםתרבותיתמשמעות

.'בשכניםלשכונתהאחרוניםהשרידיםביןהם

.בינוניתחשיבותבעלי.חברתי-היסטוריערךנושאים

חזית מערבית-תצלום עדכני 

1938
D817-021מ "לע: מקור

[5][6]

gisn.tel-aviv.gov.il:מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
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:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה

1938א "תצ
משרדי נמל תל אביב5+6

צפוןלכיווןמבט-והגדלה1938;אווירמתצלוםקטע

רזיורםאוסף:מקור

'שכונת שכנים ב

[5]

[6]

[6]

1מחסן 
[8]
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נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה

1939א "תצ
משרדי נמל תל אביב5+6

דרוםלכיווןמבט-והגדלה1939;אווירמתצלוםקטע

רזיורםאוסף:מקור

'שכונת שכנים ב

[5]
[6]

('הילטון'גבעת )מצוק כורכר 

1מחסן 

[8]
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:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

2015;תצלומי מצב קיים
משרדי נמל תל אביב5+6

צפוןלכיווןמבט-והגדלה1938;אווירמתצלוםקטע

gisn.tel-aviv.gov.il:מקור

3
1

2

5

4

תרשים התמצאות

צ

23

4

1

5
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:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

1932;5'מסלמבנהבניהרישיוןמתוךתכנית
משרדי נמל תל אביב5+6

.א"עת,ההנדסהמינהלגנזך;02180300מספרבנייןתיק:מקור.מגרשתרשים1:250:במקורמ"קנ
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:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

1932;6'מסלמבנהבניהרישיוןמתוךתכנית
משרדי נמל תל אביב5+6

.א"עת,ההנדסהמינהלגנזך;13040050מספרבנייןתיק:מקור.מגרשתרשים1:250:במקורמ"קנ
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

מבנה מסחרי7

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
6962 /70 ,147

2הסירהיורדיג"כ:כתובת

לא ידוע(: הערכה)שטח המבנה ההיסטורי 

ידועלא:הקמהתקופת/שנת

אבו)'בשכניםבשכונתמגוריםבתי:במקורשימוש

.לנמלשסופחל"קקבבעלותשטח.(ילדה'אינג

מבנה משרדי: שימוש כיום

.'בשכניםמשכונתשסופחשטח:הנמלבמרחבמיקום

לרוחבבחזית.הנמללמשרדיצפונית.הנמללרחובמזרחית

.הסירהיורדיג"כ

.השניםלאורךפעמיםמספרהשתנה7'מסמבנהשלבקרבתוהבינוי:כלליתיאור

.ומקלט(וצריףסככות)קליםמבנים,קבעמבנימספרזהבמיקוםהיו(1963)בנמלהמבניםמפתפיעל

השורהכאשר,יחדיושחוברורעפיםגג/שטוחגגבעלימבניםארבעהנראים1997משנתא"בתצ

.נהרסההקליםהמבניםשלהצפונית

.הבנייןבתיקמקוריותתוכניותנמצאולא

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

ידועלאלא ידועקונסטרוקציה

איןבנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים

מקבץאתמאחדחדששיפועי4רעפיםגגרעפיםוגגמבטוןשטוחהגגמאפייני

ההיסטורייםהמבנים

לא ידועלא ידועבניהוטכנולוגיתחומרים

לא ידועלא ידועקשוריםאירועיםאואישים

ת 
רכ

הע
תר

א
ה

שמור ומתוחזקהמבנהשלמצבכלליתהערכה

.נמוכהחשיבותבעל.מיוחדיםערכיםנושאאינוהמבנהתרבותיתמשמעות

עדכנייםתצלומים

מערבית-דרוםפינה.3מערבית-צפוןפינה.2צפוניתחזית.1

2

3

1
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:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
1963;מבניםמפתהמבנהשם

1997א"תצ
מבנה מסחרי7

אוכלחדר,מקלט:זהבשטחמבנים6היו1963בשנת–7'מסלמבנהבסמוךבמבניםושימושיםבינוי:1963מפת

.ידועהלאשתכליתםמבניםושניצריפיםשני,(147מבנה)

.(כחולהתיקייה,י"אמארכיון:מקור)

7'מסמבנהבסביבתהבינויתכסית:1997א"תצ

(312-104Dמ"לע:מקור;מילנרמשה:צלם)

1963;מפת מבנים בנמל [5][6]

[7]
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:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

2מחסן 8

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
7458 /5

:כתובת
23אביבתלנמלשטח

ר"מ1,800(: הערכה)שטח המבנה ההיסטורי 

1937:הקמהתקופת/שנת

הדרפרימחסן:במקורשימוש

מבנה מסחרי: שימוש כיום

.הנמללב:הנמלבמרחבמיקום

.המעגנהשלהמזרחיהרציףלאורךהדרומיהמבנה

.1'מסמחסןשלמאלהבמעטקטנותמידותיו.בנמלשהוקםהשניהסחורותמחסן:כלליתיאור

גליברזללוחותמחופהומעטפתכפולגגמפתח,מגולווןפלדהשלדבעל,אחתקומהבןמחסן-במקור

('standard' corrugated-iron-clad double-span steel framed sheds).

ושכדוגמתםבלונדוןהסחורותלמזח30-הבשנותפאלמרשתכנןלמחסניםזהה:המבנהשלטיפולוגיה

הודו,הבריטיתהאימפריהוברחביחיפהבנמל,יפובנמל,פאלמרשלמשרדובתכנון,מחסניםהותקנו

הדגמיםהיצעשלהבינוימאפייני.(המקורותרשימת,לונדוןנמלהיסטוריסקר:להרחבה)ועוד

.הרצויהגגוהמחסןלגודלבהתאם,נרחבהיהוהיצרנים

ראה)חביתקמרוןבצורתגגבעלימחסניםהמבנהשלהדרומיתלדופןבצמודנוספו40-השנותבאמצע

בקומתומסעדותלמסחרוהוסב90-הבשנותשופץהמחסן.(הכרטסתבסוףמספרללאמבנהכרטיס

לוחות,טיחלקירותהמקוריתהמבנהמעטפתושונתההגגחיפויהוחלףהשיפוץבמהלך.הקרקע

חדריושניבינייםתקרתלמבנהנוספה,כןכמו.מסחריותוויטרינותדקורטיביותפלדהקורות,זכוכית

.ומחסניםלמשרדיםעליונהקומהוהוכשרה(והמזרחיתהדרומיתבחזית)מדרגות

.הבנייןבתיקמקוריותתוכניותנמצאולא

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

נותרו המקורייםעמודים ומסבכים מפלדהקונסטרוקציה

טיפוסי לנמל סחורותמחסןבנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים

.אסבסטמלוחות,ואוורוראורפתחיעםמדורגשיפועי-דוהגגמאפייני

לא ידועשלד פלדה ולוחות ברזלבניהוטכנולוגיתחומרים

לא ידועלא ידועקשוריםאירועיםאואישים

ת 
רכ

הע
תר

א
ה

שמור ומתוחזקהמבנהשלמצבכלליתהערכה

.גבוההחשיבותבעל.רבמדעי-וטכנולוגיהיסטוריערךבעלמבנהתרבותיתמשמעות

חזית מערבית-תצלום עדכני 

1938א "תצ
אוסף יורם רז: מקור

[8]

[8]
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

2015;קייםמצבתצלומי

2מחסן 8

3

2

1

4

תרשים התמצאות

צ

32

1

4
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

295' תצלום מס;03.09.1937: מימין

:למטה

296' תצלום מס;13.09.1937: מימין

15' תצלום מס;23.09.1937: במרכז

298' תצלום מס;23.09.1937: משמאל

מבנה

'מס
המבנהשם

1937;היסטורייםתצלומים

2מחסן 8

אביבתלעירייתמידיעותופרסומתי"אממארכיוןתצלומים
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

1937;היסטורייםתצלומים

2מחסן 8

אביבתלעירייתמידיעותופרסומתי"אממארכיוןתצלומים

108' תצלום מס;10.10.1937: מימין

:למטה

299' תצלום מס;28.09.1937: מימין

102' תצלום מס;1937ספטמבר : במרכז

152' תצלום מס;1937אוקטובר : משמאל
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

היסטורייםתצלומים

2מחסן 8

.שוניםמארכיוניםתצלומים

30-שנות ה
1160;א"ארכיון עת: מקור;ראובן גרוס: צלם [8]

30-שנות ה
p-03932אוסף מכס מרקוס , א"ארכיון עת

1939
18376vהקונגרס האמריקאי , מטסוןאוסף : מקור

[8]
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

1מחסן 9

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
7458 /5

:כתובת
23אביבתלנמלשטח

ר"מ1,950(: הערכה)שטח המבנה ההיסטורי 

1937:הקמהתקופת/שנת

הדרפרימחסן:במקורשימוש

מבנה מסחרי: שימוש כיום

.הנמללב:הנמלבמרחבמיקום

.המעגנהשלהמזרחיהרציףלאורךהצפוניהמבנה

.בנמלשהוקםהראשוןהסחורותמחסן:כלליתיאור

גליברזללוחותמחופהומעטפתכפולגגמפתח,מגולווןפלדהשלדבעל,אחתקומהבןהמחסן

('standard' corrugated-iron-clad double-span steel framed sheds).

ושכדוגמתםבלונדוןהסחורותלמזח30-הבשנותפאלמרשתכנןלמחסניםזהה:המבנהשלטיפולוגיה

הודו-הבריטיתהאימפריהוברחביחיפהבנמל,יפובנמל,פאלמרשלמשרדובתכנון,מחסניםהותקנו

.(המקורותרשימת,לונדוןנמלהיסטוריסקר:להרחבה)ועוד

במקור.הרצויהגגוהמחסןלגודלבהתאם,נרחבהיהוהיצרניםהדגמיםהיצעשלהבינוימאפייני

.סחורותשלמהירהולטעינהלפריקהושימשהבחלקהפתוחההייתההנמל'לרחהמזרחיתהחזית

ראה)חביתקמרוןבצורתגגבעלימחסניםהמבנהשלהדרומיתלדופןבצמודנוספו40-השנותבאמצע

בקומתומסעדותלמסחרוהוסב90-הבשנותשופץהמחסן.(הכרטסתבסוףמספרללאמבנהכרטיס

לוחות,טיחלקירותהמקוריתהמבנהמעטפתושונתההגגחיפויהוחלףהשיפוץבמסגרת.הקרקע

.מסחריותוויטרינותדקורטיביותפלדהקורות,זכוכית

.הבנייןבתיקמקוריותתוכניותנמצאולא

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

עמודים ומסבכים קונסטרוקציה
מפלדה

טיפוסי לנמל סחורותמחסןבנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים

.אסבסטמלוחות,ואוורוראורפתחיעםמדורגשיפועי-דוהגגמאפייני

לא ידועשלד פלדה ולוחות ברזלבניהוטכנולוגיתחומרים

לא ידועלא ידועקשוריםאירועיםאואישים

ת 
רכ

הע
תר

א
ה

שמור ומתוחזקהמבנהשלמצבכלליתהערכה

.גבוההחשיבותבעל,רבמדעי-וטכנולוגיהיסטוריערךבעלמבנהתרבותיתמשמעות

חזית מערבית-תצלום עדכני 

1938א "תצ
אוסף יורם רז: מקור

[9]

[9]
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

2015;קייםמצבתצלומי

1מחסן 9

3

2

1

4

תרשים התמצאות

צ
1

3

24

285



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה
1936'דצמ-'נוב;היסטורייםתצלומים

1מחסן 9

23.11.1936
33' י תצלום מס"אמ: מקור

1936נובמבר 
147' י תצלום מס"אמ: מקור

1936נובמבר 
218' י תצלום מס"אמ: מקור

1936נובמבר 
148' י תצלום מס"אמ: מקור

1936נובמבר 
260' י תצלום מס"אמ: מקור

286



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

1936דצמבר-היסטורייםתצלומים

1מחסן 9

296י תצלום "ארכיון אמ

13.9.1937

1936דצמבר 
157' י תצלום מס"אמ: מקור

10.12.1936
258' י תצלום מס"אמ: מקור

15.12.1936
255' י תצלום מס"אמ: מקור

17.12.1936
265' י תצלום מס"אמ: מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

1937;היסטורייםתצלומים

1מחסן 9

23.03.1937
7' י תצלום מס"אמ: מקור

1937
26-103Dמ "לע: מקור

21.03.1937
278' י תצלום מס"אמ: מקור

15.08.1937
291' י תצלום מס"אמ: מקור

288



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

1937;היסטורייםתצלומים

1מחסן 9

1' מחסן מס

[9] [8]

2' מחסן מס

1937
155' י תצלום מס"אמ: מקור

1937סוף מרץ 
י תצלומים בתפזורת"אמ: מקור

.הנמל הייתה פתוחה בחלקה ושימשה לפריקה ולטעינה מהירה של סחורות' במקור החזית המזרחית לרח
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

תחנת שיטור10

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
13/6964

:כתובת
'ב10אביבתלנמלשטח

.  לא ידוע(: הערכה)שטח המבנה 

.מבנה חדש:תקופת הקמה/שנת

1963בנמלמבניםבמפתמופיעאינוהמבנה

ידועלא:במקורשימוש

תחנת שיטור: שימוש כיום

מזרחיתרצועה:הנמלבמרחבמיקום

[9]מבנהמאחורי,הנמללרחובממזרח

.המבנהלגביפרטיםאין:כלליתיאור

.חדשמבנהאלא,היסטורימבנהאינוידיעתנולמיטב

.א"בעתההנדסהמינהלבגנזךבנייןתיקאיןלמבנה:הערה

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

לא ידועקונסטרוקציה

לא ידועבנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים

ידועלאהגגמאפייני

לא ידועבניהוטכנולוגיתחומרים

לא ידועקשוריםאירועיםאואישים

ת 
רכ

הע
תר

א
ה

שמור ומתוחזקהמבנהשלמצבכלליתהערכה

.ואחריםאדריכליים,היסטורייםערכיםנושאשאינוחדשמבנהתרבותיתמשמעות
.תרבותיתמשמעותחסר

חזית דרומית-תצלום עדכני 

1938א "תצ
אוסף יורם רז: מקור

מיקום משוער
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

2015;קייםמצבתצלומי

תחנת שיטור10

4

2

3

1

תרשים התמצאות

צ

13

2

4

291



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

11מחסן 11

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
6964 /7 ,8,9

:כתובת
'א11אביבתלנמלשטח
44אביבתלנמל

11אביבתלנמלשטח

ר"מ2,035(: הערכה)שטח המבנה ההיסטורי 

1953:הקמהתקופת/שנת

מחסן:במקורשימוש

אולם: שימוש כיום

מזרחיתרצועה:הנמלבמרחבמיקום

הנמללרחובממזרח

.מ"בעלהחסנה"פניקס"חברתעבורשהוקםמבנה:כלליתיאור

.ופרנקלגליברמן,רפופורט.ימשרדי"עתוכנן

.1953בשנתהתקבלהבניהרישיון

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

לא ידועקונסטרוקציה

לא ידועבנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים

ידועלאהגגמאפייני

לא ידועבניהוטכנולוגיתחומרים

לא ידועקשוריםאירועיםאואישים

ת 
רכ

הע
תר

א
ה

שמור ומתוחזקהמבנהשלמצבכלליתהערכה

חסר.ואחריםאדריכליים,היסטורייםערכיםנושאאינומבנהתרבותיתמשמעות
.תרבותיתמשמעות

חזיתות דרומית ומערבית-תצלום עדכני 

1963;מפת מבנים בנמל
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

2015;קייםמצבתצלומי

11מחסן11

2

3

1

4

תרשים התמצאות

צ

1

2

34

293



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

1953,בניהרישיוןתיקכריכת
11מחסן11

.א"עת,ההנדסהמינהלגנזך;13040110מספרבנייןתיק:מקוררפופורט.י:מתכנן
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

שוק האיכרים/מספנה מזרחית 12

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
7458/5

:כתובת
27אביבתלנמלרחוב

ר"מ460(: הערכה)שטח המבנה ההיסטורי 

1938:הקמהתקופת/שנת

סירותולתיקוןלבנייהסככה-מספנה:במקורשימוש

איכריםשוק: שימוש כיום

הצפוניתהנמלרצועת:הנמלבמרחבמיקום

הגליםלוכדבשוליהמספנהמוקמהבמקור.למעגנהמצפון

.תפקודייםמשיקולים

ותוקנונבנובהכמספנהששימשה,כיווניםמארבעהפתוחהסככה-המקוריהמבנה:כלליתיאור

.(14-15'מסאתרכרטיסראה)הראשונהמספנהלסככתממזרחהוקמהזוסככה.הנמלסירות

.  תכסית השטח המקורה ונבנו קירות מעטפת קשיחים' התרחבה'עם השנים 

שניםבמשךששימש(ידועהלאשנה)שטוחגגעםקומותשתיבןמבנהנבנההמספנהלסככתממערב

שטוחוגגזכוכיתמעטפתעםנוסףמבנהנבנהלסככהמצפון.יפית.גהפרסומאיתשלמשרדה

שלושתיחדיושולבו-איכריםשוק-הנוכחילשימושהמבנהשלהסבתועם.(2007משנתתצלומים)

.מחדשעוצבווהחזיתותמשותףלחללהמבנים

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

הקונסטרוקציההוחלפההנראהככלעציםעמודים מגזעיקונסטרוקציה
המקורית

לנמלאופייניתסככהבנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים

מחופהשיפועידוגגהגגמאפייני
אסבסטלוחות

שטוחגג.המספנהלסככתשיפועידוגג
המערביבחלק

גזעי העץ נוצקו בתוך . לגזעי עץ לא מהוקצעיםאגדים מעץ חוברובניהוטכנולוגיתחומרים
חביות בטון ושוקעו בקרקע

לא ידועקשוריםאירועיםאואישים

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

שמור ומתוחזקהמבנהשלמצבכלליתהערכה

ממנונותרולאמהותייםותוספותשינוייםעברהמקוריהמבנהתרבותיתמשמעות
.ההיסטוריהמיקוםלמעטמקורייםאלמנטים

.נמוכהמשמעותבעלהמבנה

סככת המספנה
המזרחית 

מבנה
קשיח

חזית דרומית-תצלום עדכני 

סככת המספנה
המזרחית 

מבנה
קשיח

2007תצלום  משנת  
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

2007משנתתצלומים

שוק האיכרים/מספנה מזרחית 12

דרומיתחזית1.

מזרחית-דרוםחזית2.

מזרחית-צפוןחזית3.

(וינרסלעעדי:צילומים.27'עמ1נספח.2007,אדריכליםאורבראמנון:מקור)

2

3

1

תרשים התמצאות

צ

מספנה מזרחית 

מספנה מערביתמספנה מזרחית  מבנה קשיח

מבנה קשיחמספנה מזרחית 

1

2

3
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

2015;קייםמצבתצלומי

שוק האיכרים/מספנה מזרחית 12

מבנה קשיח
מבנה קשיח

מבנה קשיח
מבנה מחודש במקום 
של מספנה מזרחית 

12

345

2

4

3

5

תרשים התמצאות

צ

1
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

1939;היסטורייםתצלומים

שוק האיכרים/מספנה מזרחית 12

צולם בזמן קירוי לוכד הגלים

י תצלומים בתפזורת"ארכיון אמ: מקור

סככת המספנה המזרחית 

סככת המספנה המערבית 

סככת המספנה המערבית סככת המספנה המזרחית 

(הערכה)1938, קטע מתצלום  היסטורי
41' עמ: חוברת, מועצה לשימור : מקור

סככת המספנה המערבית סככת המספנה המזרחית 
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מבנה

'מס
המבנהשם

תצלומים היסטוריים

שוק האיכרים/מספנה מזרחית 12

(034' י תצלום מס"אמ: מקור)שנה לא ידועה ;המזרחיתמבט מדרום אל המספנה1.

(3' י תצלום מס"אמ: מקור)1939;תצלום מתוך סככת המספנה המזרחית אל המעגנה2.

(תצלומים בתפזורת, י"אמ: מקור)שנה לא ידועה ;תצלום מתוך המספנה דרומה3.

(תצלומים בתפזורת, י"אמ: מקור)שנה לא ידוע ;עבודה במספנה4.

סככת המספנה המזרחית 

1

3

42
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

שבלול/ מבנה מסחרי 13

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
6964/4

:כתובת
17א "שטח נמל ת

13שטח יריד המזרח

לא ידוע(: הערכה)שטח המבנה ההיסטורי 

.תקופותמספרבמהלך:הקמהתקופת/שנת

.הכלליהתיאורבמסגרתניתןפירוט

למקראבהתאם:במקורשימוש

מסחרי: שימוש כיום

:הנמלבמרחבמיקום

.הנמל'לרחממזרח.מזרחיתרצועה

.שוניםבשלביםשנבנומבניםצירוףשלתולדההיאהמבנהשלהנוכחיתתכסיתה:כלליתיאור

ומבנה,60-השנותבתחילתנבנה(סגולצבוע)'שבלול'אתהיוםהמשמשמהמבנהחלק:50-60שנות

.(ירוקצבוע;המזרחיריד/התערוכותמתחםלמספורבהתאם)50-הבשנות17'מס

למתחםשייךאלא,אביבתלנמלממבניחלקאינו,הנמלשלכמתפרהבעברששימש,17מבנה

.התערוכות

ספורט'חנותואת'המסבאה'אתהיוםהמשמשיםהנותריםהמבנהחלקי:(הערכה)80-הבשנות

.(כתוםצבוע)'ורטהיימר

(באדוםצבוע)תוספת:2000-הבשנות

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

לא ידועקונסטרוקציה

(הערכה)לבניםבנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים

שיפועידוגגעםבמקורהיוהשירותיםומבנה17'מסמבנההגגמאפייני

לא ידועבניהוטכנולוגיתחומרים

לא ידועקשוריםאירועיםאואישים

ת 
רכ

הע
תר

א
ה

שמור ומתוחזקהמבנהשלמצבכלליתהערכה

.תרבותיתמשמעותחסרהנוכחיהמבנהתרבותיתמשמעות

חזית דרומית וחזית מערבית-תצלום עדכני 

1963;הנמלממפתקטע 1963;א"מתצקטע2015;א"מתצקטע

50-שנות ה
(1963י מפת "עפ)משק חוץ / מתפרה : שימוש

60-תחילת שנות ה
(1963י מפת  "עפ-שירותים : שימוש

80-שנות ה
(כיום)' המסבאה'שבלול ו, ווטהיימרספורט -מסחר : שימוש

2000-שנות ה
תוספת מאורחת

השניםלאורךהמבנההתפתחותניתוח

gisn.tel-aviv.gov.il:מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה
2015;קייםמצבתצלומי

שבלול/ מבנה מסחרי 13

בניהול הנמל13' מבנה מס

(יריד המזרח)בניהול אתרים 17' מבנה מס

תרשים התמצאות

צ

1

3

4
2

1

234

gisn.tel-aviv.gov.il:מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

ביריד המזרח17' מבנה מס

המבנהשם'מסמבנה
2007משנת;תצלומים

שבלול/ מבנה מסחרי 13

מזרחית-דרוםפינה:למעלה

מערבית-צפוןפינה:למטה

(וינרסלעעדי:צילומים.27'עמ1נספח.2007,אדריכליםאורבראמנון:מקור)

302



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

מבנה מסחרי/ מערבית מספנה15-14

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
7458/3

:כתובת
15אביב שטח נמל תל

ר"מ280(: הערכה)שטח המבנה ההיסטורי 

1938:הקמהתקופת/שנת

סירותולתיקוןלבנייהסככה=מספנה:במקורשימוש

מסחרי: שימוש כיום

הצפוניתהנמלרצועת:הנמלבמרחבמיקום

הגליםלוכדבשוליהמספנהמוקמהבמקור,למעגנהצפונית

.תפקודייםמשיקולים

:תיאור כללי

בה נבנו כמספנה הראשונה של נמל תל אביבשימשהשסככה פתוחה מארבעה כיווניםבמקור : 14מבנה 

.ותוקנו סירות הנמל

.ואחר כנראה מחסן, אחד מהם סככת המציל-צירוף של מספר מבנים , ככל הנראה: 15מבנה 

.(12מבנהכרטיס)'המזרחיתהמספנה'זהבמסמךהמכונהלמספנהנוספתסככההוקמהלהםממזרח

.מערבלכיווןההרחבהלאחרהמקוריתמהתכסיתיותרגדולההמבנהתכסיתכיום

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

הוחלפההמקוריתהקונסטרוקציהמגזעי עץעמודיםקונסטרוקציה
(הערכה)

לנמלאופייניתסככהבנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים

מחופהשיפועידוגגהגגמאפייני
אסבסטלוחות

גזעי העץ נוצקו בתוך . לגזעי עץ לא מהוקצעיםאגדים מעץ חוברובניהוטכנולוגיתחומרים
.חביות בטון ושוקעו בקרקע

לא ידועקשוריםאירועיםאואישים

ת 
רכ

הע
תר

א
ה

שמור ומתוחזקהמבנהשלמצבכלליתהערכה

.נמוכהמשמעותבעלהמבנהתרבותיתמשמעות

15מבנה 14מבנה 

חזית דרומית וחזית מערבית-תצלום  עדכני

סככת המספנה המערבית 

1938
2י "חוברת אמ: מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה
2015;קייםמצבתצלומי

מבנה מסחרי/ מערבית מספנה15-14

3

4

2

1

תרשים התמצאות

צ

1

סככת המציל
(תצלום היסטורי בעמוד הבא)

4 3

2
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה
תצלומים היסטוריים

מבנה מסחרי/ מערבית מספנה15-14

:משמאל
שנה לא ידועה: למעלה

195' י תצלום מס"אמ: מקור

שנה לא ידועה: למטה
197י תצלום  "אמארכיון : מקור

:מימין
1939: למעלה

P-1424א "ארכיון עת

שנה לא ידועה: למטה
199י תצלום  "ארכיון אמ

סככת המספנה המערבית 

סככת המספנה המערבית  סככת המספנה המזרחית

סככת המספנה המזרחיתהמספנה המערבית 
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

סככת המספנה המערבית סככת המספנה המזרחית 

המבנהשם'מסמבנה
תצלומים היסטוריים

מבנה מסחרי/ מערבית מספנה15-14

סככת המצילסככת המספנה המערבית  

סככת המספנה המזרחית  סככת המספנה המערבית  סככת המציל
1939: למעלה מימין

(צולם בזמן קרוי לוכד הגלים)י תצלומים בתפזורת "אמ: מקור

שנה לא ידועה: למטה משמאל
200תצלום י "אמארכיון : מקור

(הערכה)1938: למטה משמאל

בתפזורתתצלומים , י"אמ: מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

מכלול הפעמון18-16

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
7458/17-16

:כתובת
17אביב שטח נמל תל

ר"מ65(: הערכה)שטח המבנה ההיסטורי 

1938:הקמהתקופת/שנת

,פעמוןבצורתגגשלו,17ממבנהחלק:במקורשימוש

.עבודהסדנת/מסגריה/כמחסןשימש

.מדויקמידעאיןהמבניםיתרלגבי

מסחרי: שימוש כיום

הצפוניתהנמלרצועת:הנמלבמרחבמיקום

למעגנהצפונית

והפיתוחהשיפוץעבודותבמסגרתיחדיווחוברוהשניםלאורךשהוקמומבניםשלגיבוב:כלליתיאור

.2007-8בשניםשהתקיימו

מבנהל.למעגנהמצפוןשהוקמוהראשונותהסדנאותאחת-היסטורימבנההואמהמבנהחלק:17מבנה

הוחלפההמקוריתהקונסטרוקציה.פלדהמקונסטרוקצייתהנוצרפעמוןמעין-ייחודיתבצורהגגזה

.יסודישיפוץבמסגרת2007בשנת

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

קונסטרוקציה

.ביחס לכל מבנה בנפרד מופיעות בעמודים הבאיםהערות

בנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים

הגגמאפייני

בניהוטכנולוגיתחומרים

לא ידועלא ידועקשוריםאירועיםאואישים

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

שמור ומתוחזקהמבנהשלמצבכלליתהערכה

חסריהנוכחייםהמבנים.מהותייםותוספותשינוייםעברוהמבניםתרבותיתמשמעות

משמעותבעלשהוא17ממבנהחלקלהוציא,תרבותיתמשמעות

.נמוכה

(מרחוב נמל תל אביב)חזית מזרחית -תצלום  עדכני

17מבנה  18מבנה  

18מבנה  17מבנה  16מבנה  

חזית מערבית-תצלום  עדכני

17מבנה 
1937-תצלום  היסטורי 

26-104Dמ "לע: מקור

gisn.tel-aviv.gov.il:מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה
2015;תצלומים מצב קיים

מכלול הפעמון16

ומשווההנפחיםביןמחברת(אופקיקרניז)בטוןמצחיית.מדורגיםנפחיםושלושהאחתקומהבןקשיחמבנה

.הבינלאומיהסגנוןשלמאפייניםלמבנה

.1963שנתלאחרשהוקםבמבנהמדובר

.טכניבמבנהשמדוברהיאההערכה.ידועלאשימוש

17מבנה 

14מבנה 

12מבנה 

1963קטע ממפת הנמל משנת 
אינו קיים16' מבנה מס

16מבנה  

16מבנה  

1
2

תרשים התמצאות

צ

1

2

מכלול הפעמון
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה
2015;תצלומים מצב קיים

מכלול הפעמון18+17

.במעגנההשימושתחילתלאחרמיד1937במרץשהוקם-הנמלשלהראשוניםהמחסניםאחד-פחמחופהבמחסןשתחילתומקוריבנהמבסיסעלבנוי17'מסמבנה

גבוהמפרשבעלתסירהשלולגובהלגודלההותאמההמיוחדתשצורתוסברהקיימת.משופעגגוןצדיושמשניפעמוןבצורתמיוחדוגגמצומצםשטחבעלהיההמקוריהמחסן

.(היסטורייםתצלומים)

קונסטרוקצייתבנוינוסףמבנהממערבאליוחוברכןכמו.ההיקפיהגגוןובשיפועיהמקוריתהפעמוןבצורתמשתלבותחלקן,רבותוהרחבותתוספותהמקורילמחסןנוספוהשניםעם

יחסהשתנוהמבנהונפחהפרופורציותנשמרההכלליתהמבנהצורת.בשלמותההוחלפהשלווהקונסטרוקציההיסודמןהמבנהשוקםהשיפוץעבודותבמסגרת,2007בשנת.פלדה

.(2007משנתתצלומים)

17מבנה   18מבנה  17מבנה  16מבנה  

3

4

תרשים התמצאות

צ

1

2

17מבנה  17מבנה  

3

12

4

gisn.tel-aviv.gov.il:מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

מזרחית-פינה צפון : תצלום עדכני
18מבנה  

17מבנה  

מזרחית-פינה דרום : תצלום עדכני

17מבנה   17מבנה  18מבנה  

המבנהשם'מסמבנה
2007תצלומים משנת 

מכלול הפעמון18+17

וינרסלעעדי:צילומים.27'עמ1נספח.2007,אדריכליםאורבראמנון:מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה
תצלומים היסטוריים

מכלול הפעמון17

שנה לא ידועה
י תצלומים בתפזורת"אמ: מקור

12.11.1937
117' י תצלום מס"אמ: מקור

21.03.1937
10' י תצלום מס"אמ: מקור

קטע מתצלום-1937
26-104Dמ "לע: מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה
2015;תצלומים מצב קיים

מכלול הפעמון18

.1963משנתהנמלבמפתמופיעאינוהמחסן.פלדהקונסטרוקצייתבעלבמחסןשתחילתומבנה

הוחלפהשלוהקונסטרוקציהאך,נשמרההמבנהצורת.היסודמןהמבנהשוקםהשיפוץעבודותבמסגרת,2007בשנת

.סיליקטמלבני(נבנתהאו)חופתההמבנהומעטפת,בשלמותה

.(17מבנהבכרטיס-2007משנתתצלומים

תרשים התמצאות

צ

1

2

1963קטע ממפת הנמל משנת 
אינו קיים18' מבנה מס

17מבנה 

14מבנה 

12מבנה 

1

23

3
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

4' מסמחסן המטענים21-19

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
6965 /1
6965 /8

:כתובת

20אביב רחוב נמל תל

ר"מ1,060(: הערכה)שטח המבנה ההיסטורי 

1939:הקמהתקופת/שנת

4'מסמטעניםמחסן:במקורשימוש

מסחרי: שימוש כיום

הצפוניתהנמלרצועת:הנמלבמרחבמיקום

מחסניםשללהקמתםבסמוךשהוקמוהראשוניםהנמלממחסניאחדהוא21-19מבנה:כלליתיאור

כיום'מ85-כלעומתהמיםמקו'מ35-כמרוחקהמבנההיההקמתובזמן.למעגנההסמוכים2+1

.(1963בשנתהרצועהייבושלאחר)

מחופהומעטפתפשוטגמלוןמטיפוסגגומסבכימגולווןפלדהשלדבעל,אחתקומהבןמחסן-במקור

'standard')גליברזללוחות corrugated-iron-clad double-span steel framed sheds).

ושכדוגמתםבלונדוןהסחורותלמזח30-הבשנותפאלמרשתכנןלמחסניםזהה:המבנהשלטיפולוגיה

הודו,הבריטיתהאימפריהוברחביחיפהבנמל,יפובנמל,פאלמרשלמשרדובתכנון,מחסניםהותקנו

.(המקורותרשימת,לונדוןנמלהיסטוריסקר:להרחבה)ועוד

,ממערבגישההייתהלאשכןסגורההייתההנראהוככלהחוףאלפנתההמחסןשלהמערביתהחזית

.הגישהכבישאלהפונההמזרחיתהחזיתדרךלמחסןהוכנסושהסחורותהיאההערכה.יםחוףשהיה

לוחות,טיחלקירותהמקוריתהמבנהומעטפתהגגשלמלאההחלפהלרבותנרחבשיפוץעברהמבנה

.מסחריותוויטרינותדקורטיביותפלדהקורות,זכוכית

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

קונסטרוקציה
המקוריהשלדנותרעמודים ומסבכים מפלדה

בנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים
סחורותלנמלטיפוסימחסן

.פחאואסבסטמלוחותשיפועי-דוהגגמאפייני
.ואוורוראורפתחיבוואיןמדורגאינוהגג

בניהוטכנולוגיתחומרים
שיפועי-שלד פלדה וגג דו

לא ידועלא ידועקשוריםאירועיםאואישים

ת 
רכ

הע
תר

א
ה

שמור ומתוחזקהמבנהשלמצבכלליתהערכה

.בינוניתחשיבותבעל,וטכנולוגיהיסטוריערךבעלמבנהתרבותיתמשמעות

23מבנה 22מבנה 19-21מבנה 

מערביתחזית-עדכניתצלום

עדכניאוירתצלום
,א"עתGISאתר:מקור

15.06.2015

1963,בנמלמבניםממפתקטע

(הערכה)1938–תצלום  היסטורי 
41' עמ: חוברת, מועצה לשימור : מקור

4מחסן 

gisn.tel-aviv.gov.il:מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה
2015;תצלומים מצב קיים

4' מסמחסן המטענים21-19

1

2

תרשים התמצאות

צ

(מחסן המטענים: במקור)19-21מבנה 

1

(מחסן המטענים: במקור)19-21מבנה 

2
gisn.tel-aviv.gov.il:מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה
2015;תצלומים מצב קיים

4' מסמחסן המטענים21-19

1

2

תרשים התמצאות

צ

3

1

2

2

.שלד המבנה המקורי מעמודי ומסבכי פלדה-חזית דרומית 

3

gisn.tel-aviv.gov.il:מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

;*פנים-תצלומים מצב קיים המבנהשם'מסמבנה
2015 4' מסמחסן המטענים21-19

.(ניטים)יבשיםבחיבוריםמתאפיינתהמקוריתהמערכת.פלדהומסבכיפלדהמעמודינבנההמקוריהמבנהשלד

.(מודרניריתוך)בבירורלזהותניתןאותןאחדותבנקודותהשלדחוזקהשיקוםבמסגרת

.ספריםצומתבחנותפניםמבטי*

316



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

5וצריף 10סככה 23-22

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש

6965 /8

:כתובת

23אביב רחוב נמל תל

ר"מ800(: הערכה)שטח המבנה ההיסטורי 

:הקמהתקופת/שנת

[22]50-השנות

[23]ממבנהחלק1939

4'מסמטעניםמחסן:במקורשימוש

מסחרי: שימוש כיום

הצפוניתהנמלרצועת:הנמלבמרחבמיקום

.30-הבשנותהנמלממחסניחלקמהוויםאינםאלומבנים:כלליתיאור

להשקדמוהמבניםשנישבין'רווח'בשנבנתהמעץמבנההנראהככל,סככהבמקורהיה22'מסמבנה

.הגישהכבישאלהפונההמזרחיתהחזיתדרךלמחסןהוכנסושהסחורותהיאההערכה.ומצפוןמדרום

-נוסףצריףמכןולאחר(נהרס)הראשוןהמכסצריףבמקורהיה23'מסמבנהכיוםנמצאבובמקום

,טיחלקירותוהמעטפתהגגשלמלאההחלפהלרבותנרחבשיפוץעברוהמבנים.היסטוריפרקראה

.מסחריותוויטרינותדקורטיביותפלדהקורות,זכוכיתלוחות

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

מפלדהומסבכיםעמודיםלא ידועקונסטרוקציה

ידועלאבנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים

אוורורפתחיללאשיפועידוהגגמאפייני

קומההמבנהגובה;פשוטגמלוןמטיפוסגגומסבכיפלדהשלדבניהוטכנולוגיתחומרים
.ידועלא-מעטפת;אחת

לא ידועלא ידועקשוריםאירועיםאואישים

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

שמור ומתוחזקהמבנהשלמצבכלליתהערכה

משמעותחסרי.וטכנולוגיאדריכלי,היסטוריערךללאמבניםתרבותיתמשמעות
.תרבותית

23מבנה 22מבנה 19-21מבנה 

מערביתחזית-עדכניתצלום

עדכניאוירתצלום
,א"עתGISאתר:מקור

15.06.2015

1963,בנמלמבניםממפתקטע

gisn.tel-aviv.gov.il:מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה
2015;תצלומים מצב קיים

52וצריף 10סככה 23-22

1

תרשים התמצאות

צ

3

23מבנה 22מבנה 

1

23
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

מבנים שונים25-24

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש

6965 /8

:כתובת

25-24אביב רחוב נמל תל

לא ידוע(: הערכה)שטח המבנה ההיסטורי 

עלנבנההקייםמהבינויחלק.ידועלא:הקמהתקופת/שנת

.30-השנותמסוףקליםמבניםבתוכומכילים/בסיס

,אחריםמבניםזהבאזורנצבובמקור.אין:במקורשימוש

.צבעיםומחסןכללילמחסןששימשו,יותרקטנים

מסחרי: שימוש כיום

הצפוניתהנמלרצועת:הנמלבמרחבמיקום

:כלליתיאור

הראשונההמסעדהשהייתהים-מולמסעדתשוכנתבוצרמבנההינו(באדוםמסומן)24'מסמבנה

.1995בשנת,בכללאףואולי,הנמלשלהצפוניתברצועהשנפתחה

הצמודיםבגודלםושוויםדופןצמודימלבנייםמבניםשני:חלקיםמשלושהמורכבהוא25'מסמבנה

לכיווןגמלוןעםשיפועידורעפיםגגהמלבנייםמהמבניםאחדלכל.(בכחולמסומן)24'מסלמבנה

.ומערבמזרח

.(בכתוםמסומן)26'מסמבנהעםמשותפתדופןבעלהואמצפוןאליהםצמודנוסףמלבנימבנה

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

קונסטרוקציה
.  לא ידוע

.ייחודייםמאפייניםאיןבנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים
סגנוןאתתואמיםהמבניםהגגמאפייניוגובה,תכסיתמבחינת

הנמלבתחוםומחסניםסככותשאפייןההיסטוריהבניה

הגגמאפייני
.שני גמלונים צמודים הפונים לכיוון מערב ומזרח, כפולגג דו שיפוע

לא ידועלא ידועבניהוטכנולוגיתחומרים

לא ידועלא ידועקשוריםאירועיםאואישים

ת 
רכ

הע
תר

א
ה

שמור ומתוחזקהמבנהשלמצבכלליתהערכה

משמעותחסרי,וטכנולוגיאדריכלי,היסטוריערךללאמבניםתרבותיתמשמעות
.תרבותית

מזרחיתחזית–2007משנתתצלום

2015,עדכניתא"תצ

חזית מערבית-תצלום עדכני 
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה
2015;תצלומים מצב קיים

מבנים שונים25-24

3

תרשים התמצאות

צ

1

2

4

1

4 3

2
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה
2015;תצלומים מצב קיים

מבנים שונים25-24

מזרחיתחזית–2007משנתתצלום

תרשים התמצאות

צ
1

2

1

2
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

מספנה צפונית26

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש

6965 /8

:כתובת

26אביב רחוב נמל תל

ר"מ560(: הערכה)שטח המבנה ההיסטורי 

1939:הקמהתקופת/שנת

.מספנה:במקורשימוש

סירותולתיקוןלבנייהסככה

מסחרי: שימוש כיום

הצפוניתהנמלרצועת:הנמלבמרחבמיקום

הנמלניהולבתחוםביותרהצפוניהמבנהזהוכיום

.הנמלסירותותוקנונבנובהכמספנהשימשה-כיווניםמארבעהפתוחהסככהבמקור:כלליתיאור

פעילותוומרביתהשוטפתמעבודתוחדלהנמלכאשרהשנייההעולםמלחמתבתקופתהוקמההמספנה

בקירותהסככהנסגרההשניםבמהלך.ודייגיםהבריטיהצבאעבורסירותושיקוםבבנייהקשורההייתה

בתפרמוזרגגבשיפועהניכרדבר',מ5-בכצפוןלכיווןהורחבהמקוריהמבנה.לאחסוןושימשהבלוקים

.(ידועאינוהתוספתתיארוך)התוספתלקירויהמקוריהמבנהגגבין

אביבתלבנמלומספנותסככותהמאפייןהמקוריהעץשלדעלשמירהתוךהמבנהשוקם2007בשנת

.(14-ו12מבנהכרטיסי)

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

.עץמגזעיעמודים:כיוםוגםבמקורקונסטרוקציה
.השיקוםעבודותבמסגרתחוזקההמקוריתהקונסטרוקציה

בנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים
אביבתללנמלאופייניתסככה

הגגמאפייני
כפול לסככת המספנהגג דו שיפוע

.לגזעי עץ לא מהוקצעיםאגדים מעץ שחוברובניהוטכנולוגיתחומרים
.גזעי העץ נוצקו בתוך חביות בטון ושוקעו בקרקע

לא ידועלא ידועקשוריםאירועיםאואישים

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

שמור ומתוחזקהמבנהשלמצבכלליתהערכה

בוהנמלבתחוםהיחידהמבנההנראהככלהואהמספנהמבנהתרבותיתמשמעות
ערךבעלהמבנה.המקוריתהסככהשלוהגגהמקוריהעץשלדנשמרו

.גובההחשיבותבעלמדעי-טכנולוגי,היסטורי

מערביתדרוםפינה-עדכניתצלום

[26]

חזית מזרחית-2007תצלום  משנת 
כסיף אדריכלים-מייזליץ: מקור

[26]
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה
2015;תצלומים מצב קיים

מספנה צפונית26

1

תרשים התמצאות

צ

2

1

2
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה
תצלומים היסטוריים

מספנה צפונית26

.מצפוןמבט-מערביתחזית1.

.הנמל'מרחמבט-מזרחיתחזית2.

.2007'בנמלבית'אדריכלית,ה'מוגרוזנרליאור'אדר:תצלומיםמקור

המספנה הצפונית

12

המספנה הצפונית

1963;קטע ממפת המבנים בנמל
אינו קיים27' מבנה מס

מקלט-57מבנה 

-43מבנה 
בית שימוש

צריף המספנה[ 26]
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

1

תרשים התמצאות

צ

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

שלוותה( / נהרסה)8סככה 27

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש

6965 /8

:כתובת

27אביב רחוב נמל תל

ר"מ750(: הערכה)שטח המבנה ההיסטורי 

1949-1946השניםביונהרסה,1939:הקמהתקופת/שנת

אחסנהסככת:במקורשימוש

קייםלא: שימוש כיום

הצפוניהנמלרצועתשלהצפוניבקצה:הנמלבמרחבמיקום

:כלליתיאור

בשנתבנמלהבינויהתרחבותבמסגרתהוקמההסככה.סככהמטיפוסבמבנהשמדוברהיאההערכה

הסברה,1949-1946השניםבטווחנהרסההסככהכינראהאוירתצלומיניתוחפיעל.צפוןלכיוון1939

40-השנותמאז.יותרמדויקמידעאין.1948בשנתשהתרחשההנמלשלבהפצצהנהרסהשהיאהיא

.בינויללאפתוחנותרהשטח

.הבנייןבתיקמקוריותתוכניותנמצאולא

שמקורואחדקשיחלמבנהפרט)מבונהשאינוכמעטהמתחם.'שלוותא'מתחםזהבשטחממוקםכיום

שהיההנמלשטחביןשהפרידהההפרדהבגדרשימושעושההמתחםשלהצפוניהגבול.(ברוראינו

.א"עתבניהולשהיההירקוןשפךמחסנישטחלביןי"אמבניהול

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

לא ידועקונסטרוקציה

לא ידועבנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים

לא ידועהגגמאפייני

לא ידועבניהוטכנולוגיתחומרים

לא ידועקשוריםאירועיםאואישים

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

נהרסהמבנהשלמצבכלליתהערכה

בעת.בינויערכינושאאינו.בלבדהשטחתיעודלצורךנערךהכרטיסתרבותיתמשמעות
.הנמלבשטחביותרהצפוניהמבנההסככההייתהקיימתשהייתה

צ

1
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

23

המבנהשם'מסמבנה
תצלומים מצב קיים

שלוותה( / נהרסה)8סככה 27

.שלוותההעסקביתאתר:תצלומיםמקור

1

תרשים התמצאות

צ

1

2 3
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים ומבנים-4פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

כרטיס מבנה

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

(נהרס ברובו)מחסן קמרונות-

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש

7458 /5

אביבתלנמלשטח:כתובת

[9]-ל[ 8]בין מבנה 

ר"מ200(: הערכה)שטח המבנה ההיסטורי 

1946-1944:הקמהתקופת/שנת

מחסן:במקורשימוש

פרט לחלק הדרומי המשמש  , קייםלא: שימוש כיום

.כמסעדה

[9]-ל[8]מבנהביןהנמללב:הנמלבמרחבמיקום

על,2-ו1'מסמחסן,הנמלשלהראשוניםהמחסניםשניביןאגפיםשלושהבעלמחסן:כלליתיאור

.המעגנהשלהמזרחיהרציף

.כסככותהורחבובהמשך,2ומחסן1מחסןשלרוחבםכמחציתהיההמקוריהרוחב

אך,[8]מבנהשלהצפוניתלחזיתבצמודהשלושהמביןהדרומיהמחסןשלחלקוקייםהנראהככל,כיום

.משופעגגוןישובמקומו,קייםאינוהחביתקמרוןגג

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

כיוםבמקור

קונסטרוקציה
.קירות ודפנות מלבנים, ככל הנראה קונסטרוקציה מפלדה

בדרך,בריטיצבאמבנימאפייןזהמסוגגלילחציגג-'חביתקמרון'בנייהפרטי/סגנונייםמאפיינים
.מחדשוהרכבהלפירוקשנועדוכאלואוארעייםכלל

.  בצורת חצי גליל העשויים מפח גלי' קמרונות חבית'גג העשוי שלושה הגגמאפייני
שפותחו והיו בשימוש תדיר על  ' ניסן'גג זה מזכיר מאוד את צריפי ה

.  הצבא הבריטיידי

לא ידועלא ידועקשוריםאירועיםאואישים

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

חלקו המזרחי של המבנה קיים בצמוד לפאה  . הגגות הקמורים נהרסוהמבנהשלמצבכלליתהערכה
[.8]2הצפונית של מחסן 

שלהראשייםהמחסניםשניביןהמעבראתשאפייןייחודבעלמבנהתרבותיתמשמעות
המלחמהבתקופתבנמלשהתרחשוהבינויפעולותאתושיקף,הנמל

.הבריטיהצבאידיעלהולאםעת

40-סוף שנות ה-תצלום היסטורי 
D819-107מ "לע: מקור

40-סוף שנות ה-תצלום היסטורי 
020' י תצלום מס"אמ: מקור
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כרטיס מבנה

המבנהשם'מסמבנה
תצלומים

(נהרס ברובו)מחסן קמרונות-

.פתוחכמעברונותרפורקהדרומיתהחזיתשלהמרכזיהחלקכינראה(ידועהלאשנה)זהבתצלום1.

.[8]ממבנהכחלק,נמרודקפהאתכיוםמשמשהמחסןשלהדרומיחלקו.2015מרץ,קייםמצבתצלום2.

40-סוף שנות ה-תצלום היסטורי 
א28' עמ: 3י "אמ: מקור 1

2

חלקו הדרומי  
של מחסן  
קמרונות

[9]1מחסן [8]2מחסן 
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מרחב הנמלניתוח -5פרק 

:  לפרק זה שלושה חלקים
פי חלוקה לאזורים-מרחב הנמל והתפתחות הבינוי בו על-חלק א 
מאפיינים ומרכיבים-השטח הפתוח בנמל -חלק ב 
מפות מסכמות-חלק ג 
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אזוריםשטח הנמל לחלוקת

הנמל והמעגנהלב  A

נמל הנוסעים B

רצועת הנמל הצפונית C

שטח מיובש

דרום הנמל D

'שטח שסופח משכונת שכנים ב E

רצועה מזרחית F

לאזוריםחלוקהפי-עלבוהבינויוהתפתחותהנמלמרחב5.1

בשנת,בהםשנעשובשימושים,המקוריבייעודםמזהזההנבחניםאזורים7לזהותניתןהנמלבשטח

השוניםהאזוריםשלהמאפייניםיוצגוזהפרקבתת.בהםשהוקמוהמבניםובאופיהנמלבשטחהכללתם

.שלהםהבינויועקרונות

לאזוריםהנמלשטחחלוקה:משמאל

.ומבניםאתריםכרטסת-4בפרקמובאאזורבכלהנכלליםוהמבניםהאתריםעלמפורטהסבר:הערה

B

E

C

D

F

A
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והמעגנההנמללב-Aאזור

משנתהנמלשלהמקוריתבתכניתכמופיעהנמלשטחאתהכוללוהמעגנההנמללבאזור

התרכזהזהבאזור.מרוסקכחולבקומסומן,1938בשנתהראשונההרחבתולפני,1936

ושטחיבשתישטחכוללזהאזור.הנמלהוקםשלשמוההדריםוייצואהסחורותנמלפעילות

.שנחפריבשהושטחמילוישטחוכןמבונהימי

.ר"מ20,000-כ:(המעגנהכולללא)Aאזורבתחוםשטחכ"הס

:הנמללבבאזוראתרים

מעגנה-

הגליםלוכד-

הכניסהתעלת-

יםירותק-

:הנמללבבאזורמבנים

1'מסמחסן:[9]-

2'מסמחסן:[8]-

(3'מסמחסן)הבטוןמחסן:[4]-

מזרחיתמספנה:[12]-

מערביתמספנה:[14]-

:השניםלאורךמשמעותייםשינוייםפירוט

1936;המעגנהשלמזרחיתהצפוןבפינהשיובששטחתוספת-

1939;הגליםלוכדמעלכלונסאותעלבטוןמשטח-

±1997;המערביהיםקירמעלמעץעליונהעץטיילתהקמת-

2010-2005;הנמלמרחבפיתוחבמסגרתכללישיקום-

:בינוימאפייני

וגגותגדולהתכסיתבעליהמבנים.אחידאינוזהבאזורהבניהסגנון

העיקריותהבנייהטכנולוגיותשתיאתמשקפיםהמבנים.משופעים

מחסניםמבני;[4]מבנה-מבטוןקשיחיםמבנים:בנמל

עץסככות;[9],[8]מבנים-מתועשתפלדהמקונסטרוקציית

.[14],[12]מבנים–(במקור)

.4בפרקמופיעיםהמבניםוכרטיסיהאתריםכרטיסי:הערה

2015;מצב קיים

מילוי
שטח שיובש

מחסן הבטון
3' מחסן מס

(במקור)

ה נ ג ע מ ה

תעלת הכניסה

קיר ים מערבי

מבנה מבלוקים

צריף או פחון, סככה

מקלט

1963;תכנית מבניםמתקן מיוחד



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

ניתוח מרחב הנמל-5פרק  

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

332

[12]
7סככה 

בהקמה

[14]
סככה  

6

שטח אחסנה  
פתוח

לוכד  
הגלים

1938ובמהלך שנת 07.1937לאחר : תאריך
(יורם רז' אדר: מקור)

(2011מאי ;י אילן ארד"הועלה ע)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Tel_Aviv_Port_Lowshot.jpg

והמעגנההנמללב-Aאזור

.תקציר סקירת תכניות ותצלומי אויר
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זהלאזור.מרוסקאדוםבקומסומן1938בשנתהנמללשטחשהתווסףהנוסעיםנמלאזור

נדבךנוסףכאן.ציוןשער'רחשלהמערביבקצהשניצבציוןשערדרךנפרדתכניסההוקצתה

.ייעודינוסעיםנמלבהיותוראשוןשהוקםהסחורותלנמלפעילות

.ר"מ6,500-כ:Bאזורבתחוםשטחכ"סה

הנוסעיםנמל-Bאזור

1963;תכנית מבנים 2015;מצב קיים

:הנוסעיםנמלבאזורמבנים

הנוסעיםאולם:[3]-

החיטויתחנת:[2]-

(נהרסו)מקלטיםשני-

(נהרס)[3]למבנהמצפוןברציףלרכבמשקל:מיוחדמתקן-

:השניםלאורךמשמעותייםשינוייםפירוט

2010-2005הפתוחהמרחבשלכללישיקום-

:בינוימאפייני

יחסיתקטנההמבניםתכסית.בלבדמבניםשניקיימיםזהבאזור

תחנת[4]'מסמבנה.אחסנהשאינםלשימושיםמיועדיםבהיותם

.שטוחבטוןגגבעלהנמלבשטחהבודדיםאחדהואהחיטוי

:בנמלהעיקריותהבנייהטכנולוגיותשתיאתמשקפיםהמבנים

פלדהמקונסטרוקצייתמבנה;[2]מבנה-מבטוןקשיחיםמבנה

.[3]מבנה-מתועשת

.4בפרקמופיעיםהמבניםוכרטיסיהאתריםכרטיסי:הערה
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הנוסעיםנמל-Bאזור

(2011מאי ;י אילן ארד"הועלה ע)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Tel_Aviv_Port_Lowshot.jpg

.תקציר סקירת תכניות ותצלומי אויר

14.02.1938חזית מערבית
17' י תצלום מס"אמ: מקור

[3]

[2]
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,הנוסעיםנמללהקמתבמקביל1938בשנתהדרומיהחלק.שלביםבשניהתפתחזהאזור

1964-1963בשניםלאזורממערבלנמלהתווסףרחבשטח.1939-1938בשניםוהצפוני

.בהמשךראה-נרחבותייבושעבודותבמסגרת

.ר"מ11,000-כ:Cאזורבתחוםשטחכ"סה

.ר"מ13,000:שיובששטח

רצועת הנמל הצפונית  -Cאזור 

1963;תכנית מבנים

2015;מצב קיים

:הצפוניתהנמלרצועתבאזורמבנים

:השניםעםלמבניםשנסגרורבותוסככותצריפים-

וחשמליהסדנא,מסגריה[17-18]-

4'מסמטעניםמחסן[19]-

5'מסוצריף10'מססככה[20-23]-

6צריף;צבעיםומחסןכללימחסן[25-26]-

המספנהצריף[28]-

(נהרסה)8'מססככה[29]-

קייםמצבבתכניתמופיעהשאינהסככה[30]-

(נהרסו)מקלטיםשני-

(נהרסו)לשירותיםקבעמבנישני-

:השניםלאורךמשמעותייםשינוייםפירוט

הנמלרציףלבניית30-השנותבסוףצרהיםרצועתייבוש-

מבנה;[22]מבנהלדוגמה,מקורייםצריפיםביןסככותשלתוספת-

[25]לושמדרוםוהצריףהמבנהלביןשבינהוהרווחהמספנה[28]

[26]-ו

לדוגמא,קיימותוסככותצריפיםביןוחיבורסככותשלתוספות-

[18]-ו[17]מבנים

1978-ל1968השניםבין[29]סככההריסת-

2005-2010,הפתוחהמרחבפיתוחבמסגרתכללישיקום-

שחלוהשינוייםכוללהמבניםוכרטיסיהאתריםכרטיסי:הערה

.4בפרקמופיעיםבמבנים
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(2011מאי ;י אילן ארד"הועלה ע)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Tel_Aviv_Port_Lowshot.jpg

רצועת הנמל הצפונית  -Cאזור 

:בינוימאפייני

ממוצעקומהגובה,בינוניתתכסיתבעלימחסניםשלבבינוימתאפייןזהאזור

בניצבוגמלון,(24-26)היםטיילתאלהמופנהגמלוןעםשיפועידופחגג',מ5

.(19-23מבנים)היםלטיילת

משטחיקטןששטחםוסככותצריפיםשלבמגווןהאזורהתאפייןבמקור

,בהדרגההוקמווהסככותהצריפים.הנמללבשבאזורהגדוליםהמחסנים

ליצירתעד,הצריפיםביןשנותרוברווחיםהוקמוהמאוחרותהסככותכאשר

ועדממחסניםהחלמגווניםבמקורהמבניםשימושי.אחדמבונהרצףמעין

.שונותוסדנאותמלאכהלבתי

.תקציר סקירת תכניות ותצלומי אויר
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ידי-עליובשהשטח.1964-1963במהלךשיובששטחהואצהובמרוסקבקוהמסומןהשטח

.1965בשנתמכןלאחרכשנתייםשנסגר,הנמלאתשימשלאובפועלאביבתלעריית

.(דונם13)ר"מ13,000שטחו

מבנהשלהמערביחלקובונמצאכיום.וסככותצריפים,מחסנים,מבניםניצבולאזהבשטח

.(6'מססככה)המקוריתמהסככהחלקשאינו,[14]

שטח מיובש

:שיובשהשטחבאזוראתרים

יםקיר-

עץדק-

:שיובשהשטחבאזורמבנים

[14]מבנהשלהמערבייםחלקיו-

:השניםלאורךמשמעותייםשינוייםפירוט

08.1963-10.1964;השטחייבושעבודותתחילת-

1978-1968;השטחפילוס-

כולל,הסמוכיםהעסקיםידי-עלהמיובשבשטחשימוש-

±2005שנתעד.השטחבתוךגדרותהקמת

הסרתכוללהנמלשלהפתוחהמרחבפיתוחפרויקט-

2005±;החדשהדקוהקמתגדרות

.בינויללא:בינוימאפייני

.4בפרקמופיעיםהמבניםוכרטיסיהאתריםכרטיסי:הערה
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שטח מיובש

.תקציר סקירת תכניות ותצלומי אויר

הצפונית מערבההרחבת רצועת הנמל 

1963
א"עת: מקור
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40-השנותבסוףהנמללשטחשהתווסףלנמלהשייךביותרהדרומיהשטחהואזהאזור

סמוךהממוקם,בלבדאחדמבנהובומציציםבחוףגובלהאזור.(מרוסקחוםבקומסומן)

.השטחשלהדרומילגבול

.ר"מ4,500-כ:Dאזורבתחוםשטחכ"סה

.(מרוסקירוקבקומסומן)שיובששטחהםר"מ1,700-כמתוכם

דרום הנמל-Dאזור 

1963;תכנית מבנים

2015;מצב קיים :הנמלדרוםבאזוראתרים

עץדק-

:הנמלדרוםבאזורמבנים

אחסוןסככות[1]-

:השניםלאורךמשמעותייםשינוייםפירוט

הדקהוסדרהנמלשלהפתוחהמרחבפיתוחפרויקטבמסגרת-

±2005;החדש

מציציםלחוףהנמלדרוםשטחביןצרמעברנפתחזובמסגרת-

מיכליבעברהוצבו,הנמללשטחמחוץ,[1]למבנהשמדרוםבשטח-

.(ידועהלאשנה)פונוהמכלים.הנמלשלדלק

.למחצהסגורותסככותשתיבמקורהיה[1]מבנה:בינוימאפייני

רצועתאתהמאפייניםוהמחסניםהסככותאתתואמתהטיפולוגיה

5ממוצעקומהגובה,בינוניתתכסיתבעלימחסנים:הצפוניתהנמל

מבניםכדוגמת,היםלטיילתבניצבגמלוןעםשיפועידופחגג',מ

[23-19].

שחלוהשינוייםכוללהמבניםוכרטיסיהאתריםכרטיסי:הערה

.4בפרקמופיעיםבמבנים



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

ניתוח מרחב הנמל-5פרק  

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

340

(2011מאי ;י אילן ארד"הועלה ע)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Tel_Aviv_Port_Lowshot.jpg

דרום הנמל-Dאזור 

.תקציר סקירת תכניות ותצלומי אויר

13040010וכן 02180130תיק בניין : מקור
א"עת, ההנדסהמינהלגנזך 
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בצפון(הלאומיםחבר)הסירהיורדיג"כ'לרחבדרוםציוןשעררחובביןהממוקםזהאזור

.(ורודמרוסקבקומסומן)במערבהנמל'רחשלוהמשכו

:שלביםבשנילנמלסופחזהשטח

.1939לפניהצפוניחלקו•

.1949-ל1939ביןהדרומיחלקו•

.וצריפיםמגוריםבתי:קטניםמבניםמקבץזהבאזור•

.ר"מ1,700-כ:Eאזורבתחוםשטחכ"סה

'בשכניםמשכונתשסופחשטח-Eאזור

1963;תכנית מבנים2015;מצב קיים

:זהבאזורמבנים

חברתמשרדיאתהמשמשיםמגוריםמבניבמקור-[6]-ו[5]מבנים-

מבעליהםנרכשו/סופחומאזוריםמפעליאוצר

מבניםשלושהאושנייםשלצירוףהיאכיוםשתכסיתו[7]מבנה-

שחוברו

(נהרסו)הצפוניתבדופןצריפיםשני-

(7למבנהחובראונהרס)מזרחיתהצפוןבפינהמקלט-

(נהרסהנראהככל)לצריףמצפוןלרכבמשקל:מיוחדיםאלמנטים-

(נהרס)לנמלהכניסהשער-

משרדהכולליםהראשיהכניסהלשערבסמוךקטניםמבניםמקבץ-

(נהרסו)השוערוצריףשמירהקצין,בשערשמירה

:השניםלאורךמשמעותייםשינוייםפירוט

1978-1963;השטחבצפוןצריפיםהריסת-

1963בתכניתהמסומןלרכבלמשקלעדותאין-

מעגלהוסדרהנמלשלהפתוחהמרחבפיתוחפרויקטבמסגרת-

E;±2005לאזורצפוניתתנועה

שלפועליםלשכונתטיפוסייםמגוריםמבני:בינוימאפייני

מאפייניםהמשלביםרעפיםוגג1קומהבניהמבנים.ההסתדרות

.הבינלאומיהסגנוןשלבסיסייםסגנוניים

שחלוהשינוייםכוללהמבניםוכרטיסיהאתריםכרטיסי:הערה
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(2011מאי ;י אילן ארד"הועלה ע)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Tel_Aviv_Port_Lowshot.
jpg

.תקציר סקירת תכניות ותצלומי אויר

'בשכניםמשכונתשסופחשטח-Eאזור

1939;קטע מתצלום אוויר
אוסף יורם רז: מקור
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מזרחיתרצועה-Fאזור

מסומן)'המזרחיריד'מתחם-התערוכותמתחםמשטחבהדרגההנמלאלסופחזהאזור

.(מרוסקירוקבקו

נוסףהשניםעם.הנמלשלפעילותובראשיתכברפתוחאחסנהכשטחשימשהמרכזיחלקו

בעורףמדרוםשטחוכן,(גלינהלקפההארץתוצרתארמוןבין)בהמסומןהשטחמצפון

.-במסומן1'מסמחסן

י"עהמנוהלבשטחכלולים[13]-ו[11]מבניםממוקמיםבוהשטחשלהמרכזיהחלקכיום

.הנמל

2015;מצב קיים

1963;תכנית מבנים



:המזרחיתהרצועהבאזורמבנים

[11]מבנה-

(נהרס)מערבית-הדרוםלפינתובצמודמקלט-

:שוניםמבניםמצירוףהמורכבמבנההואכיוםהמוכר[13]מבנה-

המזרחירידבשטחכיוםנמצאהמתפרהמבנה.ועוד,שירותים,מתפרה

.(17'מסמבנה)

.המזרחירידבשטחכיוםקיימת,נעיםלמנועיםסככה:הצפוניבחלק-

.(נהרסו)וסככהמקלט:הדרומיבחלק-

:השניםלאורךמשמעותייםשינוייםפירוט

.לחניההשטחהוסדרהנמלשלהפתוחהמרחבפיתוחפרויקטבמסגרת-

מבחינתלנמלהייחודימהמפרטשונהאלושטחיםשלהפיתוחמפרט-

.הרחובושפת,תאורהגופיעיצוב

.ידועהלאגגצורת,ניכרוגובהגדולהתכסיתבעלימבנים:בינוימאפייני

במבניםשחלוהשינוייםכוללהמבניםוכרטיסיהאתריםכרטיסי:הערה
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.תקציר סקירת תכניות ותצלומי אויר

מזרחיתרצועה-Fאזור

י"אמ: מקור;2001א "תצ

[14]

[18]

[17]
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ומרכיביםמאפיינים-בנמלהפתוחהשטח5.2

הקדמה

שלהקצאתםעלהדעתניתנהלאהקמתובעת.בלבדתפעולייםצרכיםבעלימיכמתקןתוכנןאביבתלנמל

אורבניבתכנוןאלהלמרכיביםמתייחסיםאנובהםבאופניםוצמחיהגינון,שבילים,פתוחיםשטחים

ממזרחהתערוכותמתחםוביןבדרומההמתפתחתהעירביןהדחוקה,הצרההנמלרצועת.עירוניובפיתוח

לאורך,קשהלמגבלההיההנמלולהתפשטותלהתרחבותבשטחהמחסור.רביםאילוציםהכתיבהלנמל

:עיקרייםאופניםבשלושהשטחיםנוספוהשנים

הנמללרחובממזרחהתערוכהמתחםמשטחיבחלקושימושסיפוח1.

.הצפוניתהנמללרצועתממערבבעיקר,יםשטחיייבוש2.

.(Eאזור)פרטיתבבעלותמגרשיםשלרכישה3.

ותחילתהאזורשלקרנועלייתעםבבדבדהשמוניםשנותבסוףהחלהפתוחיםהשטחיםאלביחסהשינוי

כשטחהמרחבשלבחשיבותוההכרההתחדדהאלהבשנים.הנמלמרחבשלוההתחדשותהפיתוחמגמות

ופנאילבילויהקשוריםשימושיםזהמרחבאללחדורהחלוכךבעקבות.ציבוריותאיכויותבעלפתוח

.קפהובתימסעדותביניהם

:הבאיםהמרכיביםניתוחבאמצעותיוצגונמלבמרחבהפתוחהשטחשלומרכיביומאפייניו

בנמלוהרחובותהדרכיםמערך-

הפתוחיםהאחסנהשטחי-

והייבושהמילוישטחי-

היםוקירותהרציפים,המעגנה-

בפיתוחשוניםואלמנטיםמתקנים-

.(2פרקמתוך)הנמלשלאווירותצלומיתכניותרקעעלתעשההממצאיםהצגת
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רחובהואהטבעיהחוףלקוהמקבילאורךצירעלנשענת,היוםועדהקמתומיום,אביבתלבנמלהתנועה

,הנמלשטחבגבולמסתייםהנמלרחוב.'מ600-כהרחובאורך.(באדוםמסומן)(צידוןרחוב-במקור)הנמל

נספחהרחבהראה)יקותיאליוסףרחובנקרארידינגגשרועדהתנועהשמכיכרהקטע.הצפוניתהתנועהבכיכר

.בנספחבהרחבהמתועדהגשר.אביבתלמנמלחלקהיולארידינגגשרלרבותזהשטח.(הירקוןשפךמחסני–

שטחשביןהגבולאתשהגדירהעץבגדרגבלההדרךבמקור.התערוכותלמתחםוממערבהנמלבעורף:מיקום

.י"אמידיעלתוחזקההדרך.הנמלבגדריותרומאוחרהנמלשטחהתערוכותמתחם

:הנמללשטחהכניסותשתיהיוהנמלמרחוב:הסובבהמרחבעםקישוריות

אתששימש,הסירהיורדיג"כרחובהואהלאומיםחבר'ורחהנמל'רחבמפגשהצפוני-'הראשיהשער'1.

.הסחורותנמל

.הנוסעיםנמלאתשימשאשרציוןשער'ורחהנמל'רחבמפגשהדרומי-'ציוןשער'2.

הרחבתעם.גלינהולקפההגדולהבריטניהלביתןבסמוךהתערוכותמתחםאלמעבראפשרונוספיםחיבורים

הנמללשטחמחוץ.הגשרעםהתחברותועדצפונההנמלרחובהוארך(1938)רידינגגשרופתיחתצפונההנמל

,נחשון'רח,הנביאחבקוק'רח:(לצפוןמדרום)והםמערב-מזרחשכיוונםרוחברחובותמספראליומתחברים

.הסירהיורדיג"כ'ורחציוןשער'רח

:(מפותראו)הרחובתוואי

.צפוןלכיוון(הסירהיורדיג"כ:כיום)הלאומיםחברמרחוב-1938עד

החלק.דרומהציוןשערמרחוב'מ650-כהתארךהנמל'רח-1938אחרי

מחוץהנמצאתעירוניתדרךהיוםעדונותרהיהציוןשערלרחובהדרומי

.הנמללשטח

התנועהלכיכרועד(אביבתלנמללשטחמחוץ)בדרוםחבקוקמרחוב–כיום

באמצעותהואהנמלרחובעםמוטוריתתנועהשלהמוסדרהחיבור.הצפונית

."(המזרחיריד"התערוכותמתחםאתחוצה,פלומרמכיכר)1235'מסרחוב

רחוב נמל תל אביב4.2.1

הנוסעיםשער נמל 

שער נמל הסחורות
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למקטעיםבחלוקההרחובאופי-הנמלרחוב

מיסעהשלמקובלפיתוחאין.אופייני'עירונירחוב'אינוהנמלרחוב

מאפשרת1963משנתא"ובתצהמבניםבתכניתהתבוננות.ומדרכות

:מקטעיםלשלושההרחובשלחלוקהלהציע

Iציוןשער'לרחעדהנמלדרום:הדרומיהמקטע

המזרחיתהדופן.הנמללשטחמחוץהרחובעוברבוקצרקטע

.'בשכניםשכונתשלהקטניםהמגוריםבתיידי-עלברובההוגדרה

להומעברההיקפיתהגדרידי-עלבעברהוגדרההמערביתהדופן

לקוקרוביםמהםששניםמבניםשלושהידי-עלחלקיתהגדרה

אופנייםלשבילמשמשתהמערביתהדופן,גדרותאיןכיום.הרחוב

.רגללהולכיומדרכה

IIהנמלמרכז:האמצעיהמקטע

שטחבתוךהרחובעוברזהבמקטע.השלושהמביןהארוךהמקטע

מוגדרת,הסירהיורדיג"כ'לרחציוןשער'רחבין,בדרומו.הנמל

המערביתוהדופןוצריפיםקטניםמגוריםמבניי"עהמזרחיתהדופן

מעין,התרחבותבקצהו.הבטוןמחסןשלהגדולהמבנהידי-על

.היםואלהמעגנהאלצפונהמבטנפתחובהלמרחב'כניסהכיכר'

דפנותיוכאשרהנמלאתששימששטחבתוךהרחובממשיךמכאן

.וממערבממזרחלסירוגיןמוגדרות

IIIהצפוניתהנמלרצועת:הצפוניהמקטע

ממערב.ההיקפיתהנמלגדרידי-עלמוגדרהמזרחיהצדהיהבעבר

המחסניםידי-עלהנוצרתורציפהמוגדרת,המשכיתדופןקיימת

(d)ליםהנמל'רחביןהמרחקזהבמקטע.הנמלשברציףוהסככות

.המינימליהמרחקהוא

ללאלחניהמשמשזהמקטעשלהמזרחיהצד.גדרותאיןכיום

.מפלסיתהפרדהללארגללהולכימשמשהמערביוהצד,מדרכה

תצפית
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אביבתלבנמלמבוניםושטחיםפתוחיםשטחיםיחס4.2.2

מספרלהלן.בנמלהמבוניםשטחיםלביןפתוחיםשטחיםביןהיחסמשמעותיבאופןהשתנההשניםלאורך
:תובנות

הבנוייםהשטחיםשלהאריהחלק.מבונההנמלשטחמרביתהיה40-השנותשלהשנייהבמחצית1.
.הצפוניתהנמלוברצועתהנמללבבאזורהתרכז

עםמבונהלשטחהופךהמזרחיתשברצועההפתוחמשטחשליש50-השנותשלהראשונהבמחצית2.
.מבונהרצףלכדימתעבההצפוניתהנמלברצועתהבינויכןכמו.[11]מבנהשלהקמתו

באופןהגדילההצפוניתהנמלברצועתאינטנסיביתייבושפעולת60-השנותשלהראשונהבמחצית3.
.בהמשךהרחבהראה.הפתוחיםהשטחיםהיקףמשמעותי

.(פתוחשטחשליחידות3כלעלבנוישטחשליחידות1)בקירוב1:3להיוםנכוןבנוי-פתוחיחס4.

1946 1949 1956 2013

.הירקוןמחסני שפך 
.נספחראה . חלק משטח הנמלאינו 

דונם45-כ, שטח פתוח

דונם20-כ, שטח מבונה

ים תיכון

מקרא
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שללאחסנהנרחביםפתוחיםשטחיםהשארתחייבוכנמלשלוהתפעולייםוהצרכיםהאזורשלאופיו

יצרהרביםפתוחיםאחסנהשטחישלהימצאותם.הנמלשבשימושמכנייםכליםושלומטעניםסחורות

.זההכמעטהואבנמלהפתוחוהשטחהבנויהשטחביןהיחסבומצב

האחסנהמשטחיבחלקנבנוהשניםבמהלך.1965לשנתעדכאלהנותרוהפתוחיםהאחסנהשטחימרבית

הנמלשלאופיושינויעם,מכןלאחר.מוסדריםלאחניהכמגרשיבתחילהשמשוחלקם.מחסניםהפתוחים

.(הבאבעמודאות"תצראה)חניהמגרשיהוסדרו,ומסחרבילוישללמתחםוהפיכתו

.להלןמוצגתהשניםלאורךהנמלבשטחהפתוחיםהשטחיםהתפתחות

ובסמוךלהמדרוםבעיקרלמעגנהמסביבפתוחאחסנהשטחהוקצההמקוריתהנמלבתכנית1937-1936

.הגליםללוכד

פתוחיםהחסנהשטחינראים,הנוסעיםנמלפתיחתבעקבותודרומהצפונההנמלהתרחבותעם1938

'אחסנהמקום')החיטויולתחנתהנוסעיםלאולםומדרוםממערב:בדרומו.הנמלשטחבכלפזורים

DUMPS);ממוקםנוסףשטח;מקורהוהיהשיתכןאחסנהמקום,3'מסמחסן,הבטוןלמחסןממערב

-האחד,גדוליםאחסנהשטחישניממוקמיםהנמלבצפון.הגליםללוכדבצמוד1'מסלמחסןמצפון

.שברציףהצפונילמחסןהמקוריתהמספנהביןלוממערב,והשני,התערוכותבמתחםהנמל'לרחממזרח

.פתוחאחסנהבשטחנבנה[(21-19]מבנהכיום)4'מסמחסן1939

התרחבהנמל'לרחממזרח.סככותלצדפתוחאחסנהכשטחשימשלנמלשצורףהדרומיהשטח1960

.התערוכהמאזורסופחונוספיםאחסנהשטחי.[11]מבנהנבנהובמרכזוהאחסנהשטח

שטחים פתוחים4.2.3

שטחים פתוחים

רחוב הנמל
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.וארגזיםמכולותידי-עלמקוםאפסעד'מלאים'הפתוחיםהאחסנהשטחי1949

שטחי.[11'מס]גדולמחסןובמזרחי,עציםסככתהוקמההדרומיהפתוחהאחסנהבשטח1956

.1949משנתבתצלוםכמומלאיםאינםהפתוחיםהאחסנה

מונחותכשהןהשטוחותהנמלסירותנראותפעילותווהפסקתהנמלסגירתלאחרשניםשלוש1968

.מהשטחהוצאתןלפניהנראהככל,הפתוחההאחסנהשטחיבכלהפוכות

בדרום.אקראיתבהםוהחנייה'נקיים'הפתוחההאחסנהשטחי.הנמלסגירתלאחרעשוריםשני1989

.משרדיםבנייןהוקםהמזרחיהפתוחהאחסנהשטח
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מילוי
1936בתכנית המקורית מופיע

A

ייבוש/מילוי
1939מופיע בתכניות שלאחר 

B

ר"ממ3,435כ "סה

י הרשות"ייבוש ע
ר"ממ13,000;1964-1963

C

ייבוש/מילוי
,  [1]נתונים מתוך כרטיס מבנה 

4פרק 

D

ייבוש/אין נתונים לגבי מילוי

נדרששאכןכךעלמרמזהנמלושטחהטבעיהחוףקומיקוםאתהמראהניתוח

בשלביםלהרחבתווכןהצפוניתהנמלרצועתבנייתלצורךנקודתיייבוש/מילוי

.דרומההשונים

ידיעליזומהפעילותבוצעה(1964-1963)השישיםשנותבתחילת:Cשטח

דונם13-כשלגדוליםשטחיובשבמהלכהאשר(אביבתלעירייתכנראה)הרשות

זהו.הנמללטובתהחוףרצועתאתהפקיעהייבוש.הצפוניתהנמלרצועתלאורך

התערבותבשליםבחוףמלווהשאינויפו-אביבתלחוףלאורךהיחידהמקטע

.ידועותאינןזומשמעותיתייבושפעולתלביצועהסיבות.מלאכותית

הנמללשטחצירופועם.בנמלביותרהגדולהפתוחהשטחועודנוהיהזהשטח

משטחאתכיוםמאכלסזהשטח.הבנויהשטחעלבגודלוהפתוחהשטחעלה

.הגדולהדק

.40-השנותבסוףלנמלהתווסףואשרשיובששטחר"מ1,700-כ:Dשטח

נמלבאזוריובשהנראהשככלהשטחמתוךבלבדקטןחלקהואזהשטח

.מפורטיםנתוניםנמצאולאלגביוהנמלודרוםהנוסעים

1963;תכנית מבנים-נמל תל אביב 
(ארכיון חברת אוצר מפעלי ים: מקור)

מגבלותשלתולדההייתהוהתפתחותובשטחיםממחסורסבלאביבתלנמל,הפרקבתחילתשצויןכפי

התרחבותלחלופההיו,הצפוניתהנמללרצועתממערבבעיקר,יםשטחיייבושכןעל.ונכסיותטבעיות

ושיובשושמולאוהשטחיםלגביברורמידעמספקת:1963משנתהמבניםמפת.רבשימושבהשנעשה

שמדרוםלשטחיםהנוגעבכל,ומפורטקייםלמעגנהשמצפוןהאזורלגביהמידעבעודאך.לנמלממערב

.חסרהמידעלמעגנה

:הנמלבאזורהייבוששטחיתיאורלהלן

.(המקוריתבתכנית26'מס)1936משנתהנמלבתכניתלייבוששסומןדונם1-כשלשטח:Aשטח

מפורשציוןללא,כקייםBהמיובשהשטחאתהציגויותרמאוחרשהוכנוהנמלתכניות:Bשטח

.שיובשואושמולאולשטחים

שטחי ים שיובשו4.2.4

D
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המפה.בשטחוהיואשרתשתיתמתקניגםלבינויבנוסףהנמלבשטחמסומנים1963משנתהמבניםבמפת

:הערותמספרלהלן.אלומתקניםשלוהפיזורהמיקוםאתמדגישההמצורפת

הגדרות.י"אמי"עשנוהלוהשטחיםאתשתחמהההיקפיתבגדרהשניםכללאורךהוקףהנמל:גדר-

מרחבהינוהירקוניהאיחצישטחלתפיסתו)חולדאירוןהעירראשבהוראת2005בשנתסביבהוסרו

.(אחדעירוני

חלקם.במפהזוהומהם7רקאולם,מקלטים9פזוריםהיוהנמלבשטחהרישוםפיעל:מקלטים-
חלקםלאזוריםהכניסהפתחי,2000-הבשנותהשיקוםעבודותבמסגרתנהרסהמקלטיםשלהעילי
עובדיהעםראיון;אליקיםצדיק'אדרעםראיון:מקור)גישהכיוםאליהםואיןנאטמוקרקעי-התת

.(י"אמ,תחזוקהעוזר,הראל

שקועיםשהיובורבמאזנימדובר.'גשרמאזני'המכונותשקילהעמדותשתימסמנתהמפה:גשרמאזני-
.4בפרקאתרבכרטיסהרחבה.ברצפה

.שרדולאשניהם.מברזלקליםשעריםהיוהמקורייםהשעריםשני-כניסהשערי-

מתקני תשתית היסטוריים בשטח הנמל 4.2.5
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מסכמותוטבלאותמפות5.3

:זהפרקבתתהמוצגותמסכמותמפותרשימת

עדכניתמפהגבי-עלהשניםלאורךהנמלשטחהתרחבות1.

עדכניתא"תצגבי-עלסגירתועםהנמלמבני2.

עדכניתא"תצגבי-עלפעילותושנותלאורךאביבתלבנמלהבינויהתפתחות3.

ושטחהקמהשנתלפיהנמלבשטחהמבניםסיווג4.

עדכניתא"תצגבי-עלבנמלהמבניםסוגי5.
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גבול הנמל

המעגנהשטח

שטח הנמל

השטח  מעל לוכד הגליםמקּורֵּ

ה נ ג ע מ ה ה נ ג ע מ ה
ה נ ג ע מ ה ה* נ ג ע מ ה *

1936 1938 1948 1960 1963

*

הנמלשטחהתרחבותסקירת5.3.1

הגידולאתמציגהזומפותסקירת.פעילותושלהעשוריםשלושתבמהלךרבותפעמיםהתרחבהנמלשטח

.(בצהובמסומן)הנמלשלהקרקעיבשטחהמתמשך

.(הטבעיהחוףלקומערביתהנמצאיםהצהוביםהשטחים)שיובשויםשטחיחשבוןעלנעשוההרחבותרב
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.י"אמ:מקור;(1963)בנמלהמבניםמפתמתוךאביבתלנמלבשטחוהסככותהצריפים,המבנים–באדום

עדכניתא"תצגבי-עלסגירתועםהנמלמבני5.3.2


355

מקרא

,  1965עד מבני הנמל

הקיימים עד היום

שנהרסו1965הנמל עד מבני

למפת  סימון קונטור המבנים בהתאם*

י"אמ: מקור( 1963)המבנים בנמל 
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.עדכניתא"תצגבי-עלפעילותושנותלאורךאביבתלבנמלהבינויהתפתחות

.ארכיוניומידעהיסטורייםאוירתצלומיניתוחעלמבוססהניתוח

.שנהרסומבניםמסומניםמרוסקבקו

אביבתלבנמלהבינויהתפתחות5.3.3

מקרא

1936לפני 

1936-1937

1937-1938*

1939

1940-1945

1946-1949

1950-1956

1957-1964

הלאהו1965

1937מהמחצית השנייה של *
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ושטחהקמהשנתלפיהנמלבשטחהמבניםסיווג5.3.4

ר "שטח במ
(הערכה)

שנת הקמה שם מבנה מספר מבנה

1050 1956 סככות אחסון 1

350 1938 תחנת החיטוי 2

1000 1938 אולם הנוסעים 3

2500 1938 מחסן הבטון/  מחסן כללי  4

95 1932 משרדי נמל תל אביב 5

170 1933 משרדי נמל תל אביב 6

400 ? מבנה מסחרי 7

1800 1937 2מחסן  8

1950 1937 1מחסן  9

? ? תחנת שיטור 10

2035 1953 11מחסן 11

460 1938 שוק האיכרים/ מספנה מזרחית   12

? ? שבלול/ מבנה מסחרי  13

280 1938 מבנה מסחרי/  מספנה מערבית  14-15

65 1938 מכלול הפעמון 16-18

1060 1938 4' מסמחסן המטענים 19-21

800 1939 5וצריף 10סככה  22-23

? ? מבנים שונים 24-25

560 1939 מספנה מזרחית .4בפרקהמבניםבכרטיסימצוי(?)שאלהסימןמצוייםבהםלמקומותביחסמפורטמידע:הערה26

רץבסדרמבנהמספרלפיהמבניםמיון-1טבלה

ר "שטח במ
(הערכה)

שנת הקמה שם מבנה מספר מבנה

2500 1938 מחסן הבטון/  מחסן כללי  4

2035 1953 11מחסן 11

1950 1937 1מחסן  9

1800 1937 2מחסן  8

1060 1938 4' מסמחסן המטענים 19-21

1050 1956 סככות אחסון 1

1000 1938 אולם הנוסעים 3

800 1939 5וצריף 10סככה  22-23

560 1939 מספנה מזרחית 26

460 1938 שוק האיכרים/ מספנה מזרחית   12

400 ? מבנה מסחרי 7

350 1938 תחנת החיטוי 2

280 1938 מבנה מסחרי/  מספנה מערבית  14-15

170 1933 משרדי נמל תל אביב 6

65 1938 מכלול הפעמון 16-18

המבנהגודללפיהמבניםמיון-2טבלה
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בנמלהמבניםסוגי5.3.5

[14]-ו[12]מבנים.במקורהמבנהשלדלמאפייניביחסוודאימידעשקייםהמבניםמוצגיםזובמפה

.השניםלאורך(ממנוחלקאוכולו)בשלדשינוייםחלוכיידוע*-בהמסומנים

.אתריםכרטסתראהנוסףלמידע

[1]

[2]
[3][4]

[5][6]

[8]

[9]

[12*]

[14*]



מקרא

שלד בטון

שלד פלדה

שלד עץ

שינויים בשלד  

המבנה המקורי

*
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הקדמה

Cultural)התרבותיתהמשמעותהגדרתהיאזועבודהמטרת Significance)וערכיאביבתלנמלמרחבשל

שימורמוטתמפורטתתכניתלהכנתכבסיסלשימורהראוייםהמרחבמרכיביזיהוילשםשלוהמורשת

.הירקוניהאילחצי

הרוחניאווהחברתיהמדעי,ההיסטורי,האסתטיהערךהיא(2013)בורהאמנתפיעלתרבותיתמשמעות

,בסביבה,שלובמבנה,עצמובמקוםמגולמתזומשמעות.העתידדורותעבור,ההווה,העברדורותשל

מורשתאתרי.בוהקשוריםובחפציםהקשוריםבמקומות,בתיעוד,במשמעויות,בהקשרים,בשימוש

.שונותלקבוצותמשמעותבעליערכיםשלבמגווןמתאפיינים

התכנוןמינהלמנהלבהנחייתמופיעיםשהםכפיבורהאמנתשלהערכיםתבחיניעלנסמכתזועבודה

:(2008מרץ)תיעודותיקמקדיםלתיעוד

,צבע,מידהקנה,צורה:וביניהם,החושיתהתפיסהשלהאספקטיםכל:ואסתטינופי,אדריכליערך1.

בערכוגםיבחןהאתר.ושימושוהאתרעםהמקושריםוקולותריחותוכןחומריות,טקסטורה

,מאפייןכסגנון,התכנוןבהתפתחותציוןנקודתהמהווהכאתרובחשיבותווהאורבניהנופי,הסביבתי

.'וכדחשובמעצב/מתכנן/אדריכלי"עמתוכנןבהיותואותוהמייחדהבניהבמרקם,בנייהבטכנולוגית

אישיותשלמפעילותה,מרכזייםמאורעאומפעולההושפעאושהשפיעאתר:היסטוריערך2.

הואבההייחודיתולצורהמאפייןהיסטורילנושא,ייחודיתתרבותלקבוצתהמשויךאו,היסטורית

.באתרמיוצג

למוקדהפךאוקהילהשלמזהותחשובלחלקהפךהאתרבעקבותיהםאשרהאיכויות:חברתיערך3.

לגביהקיימיםוהסמלייםהרגשייםהערכיםאתגםבתוכוכוללהוא.רוחניתלפעילותכלליאומקומי

אלוקבוצותשללייצוגןהנוגעיםוהאומנותהידעמאגראתוכןבאוכלוסייהשונותקבוצותעבורהאתר

.באתר

זהערך.מקומותאו/ותרבויות/חברות/אנשיםלגבימידעלהפיקניתןאוהופקממנואתר:מדעיערך4.

תורם,בעברתרםהאתרשבהוהדרגה,לאתרהנוגעוהייצוגיהנדיר,הייחודיהמידעחשיבותאתכולל

.ומשמעותיחדשמידעלפיתוחבעתידיתרוםאובהווה

משמעותוהצהרתהערכה6.1

אביבתלנמלשלהמורשתערכיניתוח

חשיבותםסדרפיעלמוצגאביבתללנמלהערכיםניתוח:הערה

היסטוריערך

.החדשהבתקופהישראלבארץשהוקםהראשוןהעבריהנמלהואאביבתלנמל:לאומיסמל1.

חלום–אביבתללעירהיםאלעצמאימוצאלפתוחחלוםהגשמתהייתההנמלהקמת:חלוםהגשמת2.

ועוררביישוברבההתרגשותעוררהנמל.עשוריםשניבמשךהעירפרנסיידיעלהצלחהללאשקּודם

ההיבטיםאתממחישיםהנמלאודותשנכתבושירים.ויצירהרוחאנשיבקרבמיוחדתהשראה

,המשותףוהמאמץהשיתופיות,הבנייהלמפעלוהכנעתוהחוףכיבוש:הנמלהקמתשלהרוחניים

.רגשיותועוצמותגאווהשלמסרים,אניותעגינתבעקבותהרבהריגוש

שלהחזוןאתהמסמליםהמובהקיםהמפעליםאחדהואהנמל:הציוניהתנועהשלחזוןמימוש3.

.בארץהיהודיהיישובלענייניהנוגעיםואחריםחברתיים,כלכלייםבענייניםלפעולהציוניתהתנועה

הערביהמרדפרוץעםהמשקלהשבתתומידיתאקטיביתתשובההייתההנמלהקמת:יוזמהנקיטת4.

וביצועו90-השנותשלהשנייהבמחציתהנמלשלחידושופרויקטהגייתגם.1936באפרילהגדול

.השנייההאינתיפאדהבשנותתקווההמייצגכמעשההוצגה2000-השנותשלהראשוןבעשור

אתלהקיםהיישובראשישלוהיצירתיותהנחישותאתמסמלתהנמלהקמת:ויצירתיותנחישות5.

בהקמתהואלכךהראשיהביטוי.מנדטממשלתשהתוותהכלכלייםואיסוריםמגבלותתחתהנמל

בארץתקדיםחסרבהיקףכספיםגייסהאשר,פרטיתמניותחברת,מ"בעיםמפעליאוצרחברת

בקנייתראו-רביםפרטייםאנשיםלצדלאומייםוגופיםמוסדות,ארגונים-הרוכשים.להומחוצה

.כאחדוציונייםכלכלייםממניעיםזהבמפעלושהשקיעו,לאומיתמצווההמנייה

התרגשותעוררה1938בשנתעלייהקולטכנמלהנוסעיםנמלשלהרשמיתפתיחתו:עליהקליטת6.

.חגכיוםוהוגדרהביישובעצומה

ואת,היהודיהיישובשלהכלכליתהעצמאותאתמסמלתהנמלהקמת:ציוניכחזוןכלכליתעצמאות7.

.יפונמלשלבפעילותומהתלותולהתנתק-וייצואייבוא-תקיןבינלאומימסחרקיוםלהבטיחיכולתו

תלהעירושלבכללהיהודיהיישובשלהבינלאומייםקשריולביסוסתרםהנמל:בינלאומייםקשרים8.

בפיתוחעסקה,עולמיתנמליםבבריתחברהשהייתה,י"אמהנהלת.העולםמדינותעםבפרטאביב

הפקידהנמלילרשימתאביבתלנמלאתלצרףאותםועודדהאירופהמדינותמולישיריםסחרקשרי

.אביבתללנמלייעודייםקוויםולפתחאניותמסלולישל
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-המשך-היסטוריערך

הצבאביןפעולהשיתוףבנמלהתקייםהשנייההעולםמלחמתבתקופת:יהודי-בריטיפעולהשיתוף9.

מספנתשלהמקצועיותביכולותיהאמוןהביעההבריטיתהפקידות.ועובדיהי"אמחברתלביןהבריטי

.בריטיםמבצעייםשיטכלישלותחזוקהלבנייהקשורבכלשונותמשימותעליהוהטילואביבתלנמל

.המלכותיהצישלכימאיםהיתרביןושימשוהבריטיותלפלוגותהתגייסוהנמלעובדי

כנמלעתידהיהלאאביבתללנמל.נמלעירואיננה,נמלבהשישעירהיאאביבתל:הנמלעתיד10.

עורף,התפעולשטחושלמעגנהשלמצומצםגודל:המרחביבמיקומוהקשוריםחסרונותבשלסחורות

מאזוריוריחוקמתאימותתחבורהלתשתיותנגישותחוסר,התפשטותמרחבאתשהגבילבנוי

היעדיםכאחדולמיתוגוהיסטורימרחבלהתחדשותהזדמנותהיההנמל,נמלבהשישכעיר.התעשייה

.אישמיליון2עלהעומדשנתימבקריםמספרעםבישראלהמרכזייםהתיירותי

חברתיערך

קיומובעצם.והסביבהאביבתללתושביחברתי-כלכליחוסןסיפקהנמל:חברתי-כלכליחוסן1.

לדוגמאכך.תעסוקהומשברימחסורונמנעומתאימיםבהיקפיםסחורהשלייבואהתאפשרופעילותו

.מבנייןהגיעהשפרנסתוהיהודיהציבורבקרבתעסוקהמשברמנעבנייהחומרישלרציףייבוא

עבודהענפיכיבושמיוחדובאופןהעבריתהעבודהעיקרוןעלהנמלפעלדרכומתחילת:עבריתעבודה2.

אומץ,מאומצתכפייםעבודתשלהרואייםהיבטיםמשלבבנייתוסיפור.הנמלבמקצועותהקשורים

.קשיםאוירמזגובתנאימתאימיםעבודהכליבהיעדר,דוחקיםזמניםלוחותתחתשהתבצעהועקשנות

ן-ַגםּהואָים3. הנמללהקמתעד.היםאלהעירשללקשרנדבךהוסיףאביבתלנמלהקמת:ֶלֶחםכֵּ

מורגלתהייתהולאביםתלויההייתהלאהעירפרנסת.ונופשפנאילצורכיבעיקרהחוףשימש

1800-כשיאבנקודותשהעסיקבעירמשמעותיתעסוקהלמרכזהנמלהפךהקמתועם.יםבעבודות

בשלולא,כךבשללועומדתהעירוניתבכלכלהחשיבותו.משמרותבשלוששוניםבמקצועותעובדים

לעבודותפתחפתחההנמלהקמת.סחורותושינועימילסחרהקשורבכלהצנועההמשקיתהצלחתו

.ועודוספניםמלחים,סווריםכמובושהתפתחוחדשיםלמקצועותהזדמנותהיווהעצמווהנמלרבות

י"אמביןובמחויבותפעולהבשיתוףהתאפייןעבודהכמקוםהנמל:הדדיתומחויבותצוותעבודת4.

הסכנותובשלהשוטףולתפעולולהקמתוהייחודיותהעבודותבשל,עצמםלביןהפועליםובין,לעובדיה

וזאתלסגירתוועדהראשוןהמזחהקמתמיוםבושזוריםאלוערכים.מהיםהעולותהתמידיות

הקשורבכלהממשלהמולאותםייצגההנמלסגירתולעת,עובדיהלשיכוןהיתרביןדאגההחברה

.אשדודבנמלתעסוקההמשךאופרישהלהסכמי

כמעשההשעהולצוהתקופהלאופיהנמלפעילותאתלהתאיםידעההנמלמנהלת:ניהוליתגמישות5.

מלחמתבתקופתהנמלשלהחלופיתבפעילותביטוילידיבאהדבר.וכלכליתחברתיתמחויבותשל

.ספנותוכמפעלדייגיםכנמל-אניותתנועתנאסרהבהםשניםחמש-השנייההעולם

הוביל,הירקוניהאיחצישלהייחודייםערכיואתשהדגיש,עיקשציבורימאבק:ציבוריתמעורבות6.

בשלושת.בואינטנסיביני"נדללפיתוחהציפייהולביטולהמרחבכלפיהעירוניתבתפיסהלשינוי

,מגוריםעבורלגובהובנייהנרחביםבנייההיקפיבעלותשונותתכניותהוכנוהאחרוניםעשורים

והריסתההיסטוריותהדרכיםמתווהביטול,יםחלקיייבושבדרךונופשתעסוקה,מסחר,מלונאות

.התממשולאגםכןועלאושרולאהתכניות.קיימיםמבנים

הוביל,הירקוניהאיחצישלהייחודייםערכיואתשהדגיש,עיקשציבורימאבק:ציבוריתמעורבות7.

בשלושת.בואינטנסיביני"נדללפיתוחהציפייהולביטולהמרחבכלפיהעירוניתבתפיסהלשינוי

,מגוריםעבורלגובהובנייהנרחביםבנייההיקפיבעלותשונותתכניותהוכנוהאחרוניםעשורים

והריסתההיסטוריותהדרכיםמתווהביטול,יםחלקיייבושבדרךונופשתעסוקה,מסחר,מלונאות

.התממשולאגםכןועלאושרולאהתכניות.קיימיםמבנים
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Inland)יבשתינמלהואאביבתלנמל:סירותנמל1. Port)קרבתובשלאניותעגינתהתאפשרהלאבו

ההנדסיהתכנוניהפתרוןואתפעילותואופןאתהכתיבזהמאפיין.החוףלקוהמקבילהכורכררכסאל

.(Lighters)פורקותלסירותורדודהמלאכותיתעגינהבריכתיצירתשל

למקבליידועהשהייתהחמורהתכנוניתטעותבתוכומגלםאביבתלנמל:היסטורייםאילוצים2.

אילוציבשלשגובשההתכניתפיעלבביצועלהמשיךהוחלטאך,המעגנההקמתלפניעודההחלטות

להרבדהאותההחושפת(כנדרשצפוןמכיווןולא)מערבמכיווןהיאלנמלהכניסהתעלת.ותקציבזמן

קיימתעובדההיאהטעות.המעגנהבריכתאלגבוהיםגליםשלולכניסהבמעגנהחולשלמתמשכת

.האחרוניםבעשוריםהולםתכנוניפתרוןמציאתהמאתגרת

הארצישראליבמרחבשפעלונמליםמשלושהאחדהואאביבתלנמל:אימפריאליותהשפעות3.

אביבתלנמלשלהתפעוליוהמבנההפיסיהמבנה.אביבתלונמלחיפהנמל,יפונמל-המנדטבתקופת

.הנמליםשלושתביןבהשוואהביטוילידיבאותאשרמובהקותבריטיותהשפעותמשקפים

שלהקוטביהאופיאתמדגיםהנמלשלהקמתוסיפור:היהודיהיישובלמפעליהבריטיהממשליחס4.

ולשימושלהקמתםהרשאותניתנואחדמצד.היהודיהיישובשיזםלמפעליםהבריטיהממשליחס

.ושגשוגפיתוחשמנעוותפעולייםכלכלייםחסמיםהוצבוהשניהצדומןביועציו
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ואסתטינופי,אדריכליערך

סביבתי-אורבני,נופיהיבט

מרחבהוא,העיקרייםממרכיביואחדמהווהאביבתלנמלאשר,הירקוניהאיחצי:היסטורימרחב1.

במהלך.אביבתלהעירשלותולדותיהישראלבארץהיהודיהיישובבתולדותעליונהחשיבותבעל

העירבכלכלתמרכזיתפקידבעלי,ביניהםהנמל,מפעליםשלושהזהלצדזההוקמובלבדשנתיים

.החקלאיועורפה

:בהמתבטאתוהיםהעירביןייחודידואלימפגשמקוםמסמלנמל:ים-עירמפגש2.

הבנויההעירואל,אחדמצדוהפתוחהחופשיהיםאלמבטמתאפשרבנמל:מלאכותי-טבעי.א

.השנימהצדוהסואנת

הטבעכוחותעםלהתמודדהבאיםהנדסייםמתקניםשלמפגשמתקייםבנמל:קשיח-דינמי.ב

.עליהםהמופעלים

המעשירה,העירשלהמעגנותמשלושאחת,הנמלמעגנתהוקמהזורצועהלאורך:ניתוק-חיבור.ג

.השנייםביןניתוקיוצרתזאתועם,היםלביןהעירביןהמפגשיםמגווןאת

בפרסזכה,2010בשנתשנחנך,הנמלשלהפתוחהמרחבשלהפיתוחפרויקט:נופית-תכנוניתמצוינות3.

יצרוהמעוצביםהעץסיפוני.באירופהנוףבאדריכלותמצטייןכפרויקטהבינלאומי"רוסהברבה"

יוצריםיחדיואשרהנמלשלוהנופיהבינוימערךעםהמבקריםאתהמפגישמעוצבשוטטותמרחב

.'ליםאביבתלביןאנשיםשלחווייתימפגש'

טכנולוגיהנדסי-תכנוניהיבט

טבעיתשאינהבסביבהוהנדסיתתכנוניתיצירתיותמסמלתאביבתלנמלהקמת:תכנוניתיצירתיות1.

.מתאיםמקצועיידעובהעדר,טבעימעגןוללאעמוקיםמיםללאבאתר,נמללהקמת

כוחותועםימיתסביבהעםישירמפגשהמקייםמלאכותיהנדסימתקןהואאביבתלנמל:הנדסיאתגר2.

המעגנה,יםקירות,הגליםלוכדכדוגמתייעודייםבמתקניםמתאפייןהנמל.עליההמופעליםהטבע

.אביבתללנמלהייחודייםבנייהופרטיתצורהמציגיםאלומתקנים.ומגדלוראליההכניסהותעלת

בשנתכבר.מוגבללזמןמהירמענהשייתןבידיעהמראשתוכנןאביבתלנמל:וביצועתכנוןשלביות3.

.חלופימים-עמוקנמללהקמתאפשרויותובחנולמעגנההרחבהתכניותשלבהכנתןהחלו1937

שלבתקופתהמהירההיערכותודרשווייחודיותמורכבותהיוהנמלהקמתעבודות:ביצועיאתגר4.

צישלבעליהשהייתהכמי,זובהיערכותמפתחתפקידהיה"בונהסולל"לחברת.כלכלי-פוליטימשבר

בארצותשפעלואחרותחברותעםקשריםובעלתהארצישראליבמרחבהגדולההנדסייםהכלים

.שכנות

מתקנילתכנוןלאומי-וביןמקומיחיצונימקצועיבידענעזרההיםמפעליאוצרחברת:מקצועיייעוץ5.

גםיותרומאוחר,(וטעינהפריקה)השטעוןושיטותהמבנים-המעגנהובריכת(Jetty)המזח-העגינה

היוואמריקאיםבריטים,מקומייםיועצים.מיםעמוקנמלולהקמתהנמללהרחבתתכניותלגיבוש

.הנמלשלהתכנוןבהליכימעורביםוהיוסקריםעריכתעלאמונים

יעקבהמהנדסחתוםעליהםביותרהמשמעותייםהבינויממפעליאחדהואאביבתלנמל:הנמלמתכנן6.

מפעליאוצרחברתשלהטכניתהוועדהר"כיולשמששיפמןמונההעירייהכמהנדס.(סירהבן)שיפמן

הקשורבכלהמהותיותההחלטותאתוקיבלהתכנוןמלאכתאתוהתווהריכזזוובמסגרת,הים

.העבודהושלביותהפיסיתתצורת,הנמללמיקום

טבעימסלע:הטבעייםהלוויתוצרישלמקסימליניצולתוךבוצעובנמלהעבודות:משאביםניצול7.

;לבטוןכאגרגטושימשנגרסמהמסלעחלק;המעגנההיקףלדיפוןגביוניםלהכנתשימשונחצבשפוצץ

.ימישטחלייבוששימששנשאבחול

אדריכלי-אסתטיהיבט

ארוכימלבנייםמחסנים:ובעולםבארץנמלילרציפיאופייניבינוימתווהאביבתללנמל:בינוימתווה1.

.הרציףבעורףהממוקמיםנוספיםתפעולמבנישלומערכת,הפריקהרציףלאורךממוקמיםדופן

בנמל,יפובנמלשהותקנולמחסניםזהים[(9]-ו[8]מבנים)הנמלשלהראשייםהמחסנים:טיפולוגיה2.

כפולגגמפתח,מגולווןפלדהשלדבעל,אחתקומהבןמחסן:הבריטיתהאימפריהוברחביחיפה

.גליברזללוחותמחופהומעטפת

ביןדופןיוצאתהלימההמשקפיםמבניםהםאביבתלבנמלוהמספנותהמחסנים:פונקציונלית3.

.וההנדסייםהאדריכלייםמאפייניולביןהמבנהתפקוד

ריבוי,אטומהמעטפת,פלדהשלד',מ6-8גובה,ר"מ2000שלממוצעתתכסית:מחסנים-

.ולתאורהלאוורורפתחיםהכוללמשופעגג,פתחים

.משופעגג,פתוחהסככה,עץשלד',מ4-5גובה,ר"מ400שלממוצעתתכסית:מספנות-

באופישחלוהתמורותעלהמעידמתוכנןבלתילוואיתוצרהואהבינוימצב:הבינויהתפתחות4.

שאינובינויקיבועשלתוצרהואבנמלהנוכחיהבינוי.הנמלפעילותהפסקתלאחרבמרחבהשימוש

מגבלותוריבוימתאימותמאושרותתכניותהיעדרשלמהסיבהוזאת,ההיסטורימהבינויחלק

.שונותברמותתכנוניות

למבניםנרחבותושיקוםפיתוחעבודותבוצעו2010לשנתועד90-השנותמאמצע:הבינויהתחדשות5.

המבניםבמרביתוהחומרייםהטכנולוגייםבמאפייניםנרחבלשינויהובילואלועבודות.בנמלהשונים

.השטחבפיתוחחדשיםמרכיביםולהוספת,ההיסטוריים
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הנמלבמרחבולמבניםלאתריםביחסהמלצות

סיווג.להלן2-ו1מפות2-ו1טבלאותראה-לשימוריוגדרוגבוההחשיבותבעליומבניםאתרים1.

.4-5בפרקיםהוצגולהמלצותוההנמקותהחשיבות

מבנים מומלצים לשימור: 2טבלה 

המלצות מפורטותשם המבנהמספר

תחנת החיטוי2

תיעוד מפורט למבנהעריכת תיק•
שיקום חזיתות בהתאם לממצאי התיעוד•
העדפת שימוש בכניסה הראשית המקורית למבנה•
שימוש של בית עסק אחד בכל שטח המבנה•
שמירה על מאפייני הגג כחזית חמישית•

3
אולם  

הנוסעים

תיעוד מפורט למבנהעריכת תיק•
שיקום חזיתות בהתאם לממצאי התיעוד•
העדפת שימוש בכניסות הראשית המקורית למבנה•
גובה החלל השלם של המבנה מרצפה עד הגגישמר. לא יותרו תקרות ביניים•
שמירה על מאפייני הגג כחזית חמישית•

מחסן בטון4

תיעוד מפורט למבנהעריכת תיק•
שיקום חזיתות בהתאם לממצאי התיעוד תוך התאמת המבנה לשימושים •

עדכניים בהתאמה לרוח המקום 
שחזור כניסה ראשית למבנה ממרכז החזית הפונה למעגנה•
פנימית של המבנה באופן המדגיש את החלוקה המקורית לאגפי  חלוקה•

אורך
גובה החלל השלם של המבנה מרצפה עד  ישמר. לא יותרו תקרות ביניים•

כולל הדגשת פתחי תאורה ואוורור בגג המקורי, הגג
הדגשה ההבדלים באופי הגג בין חלקו המזרחי של המבנה וחלקו המערבי  •

מתוך המבנה

2מחסן 8

תיעוד מפורט למבנהעריכת תיק•
שיקום חזיתות בהתאם לממצאי התיעוד תוך התאמת המבנה לשימושים •

עדכניים בהתאמה לרוח המקום 
מעודכן של חיפוי חזיתות המבנה בלוחות פלדה גליים ברוח המבנה  שימוש•

המקורי
גובה החלל השלם של המבנה מרצפה עד  ישמר. לא יותרו תקרות ביניים•

כולל הדגשת פתחי תאורה ואוורור בגג המקורי, הגג
פנימית של המבנה באופן המדגיש את החלוקה המקורית לאגפי  חלוקה•

אורך

1מחסן 9
. 2כאמור לעיל עבור מחסן •
כפי שהיה בשנות 2זה למחסן ניתן לשקול שיחזור קמרונות חבית בין מבנה•

.30-ה

מספנה צפונית26

של המבנה כשריד אחרון לטכנולוגיית בנייה הדגשת שלד העץ המקורי•
של הנמל שנעלמהטיפוסי

העץ המקורי כתופעה ייחודיתפרשנות ותצוגה של שלד•
פירוק האגף הצפוני של המבנה ושחזור מתווה הגג המשופע באופן סימטרי•
שמירה על מרווחי בניה בכל היקף המבנה וחשיפת החזית הדרומית•

אתרים מומלצים לשימור: 1טבלה

המלצות מפורטות שם האתר מספר

שיקום קיר הנמל הדרומי•
השבת מראה משטחי הבטון , חיפויי עץ לאורך הרציפיםפירוק •

המקוריים
חשיפת קיר המעגנה המזרחי  •
ולחתך המדורג המקורי של רציפי המעגנה•
לשימוש הציבור הרחב, יציקת תוכן ושימושים עדכניים לבריכת המעגנה•

בריכת -המעגנה 
המים

1

שפת הלוכד  שחזור הלוכד בקוטרו המקורי לרבות דירוג•
שחזור מחלק הסירות•

הגליםלוכד 2

מערב  וחשיפת מבט פתוח לכיווןשיקום קיר הים המערבי למצבו המקורי•
(הסרת טיילת העץ העליונה)

וקורת בטון שנוצקו מעל הקיר המקוריהסרת חגורות•
שיקום ראש הקיר•
שיקום בטונים כללי•
המעקותשמירה על פרט אחיד של •

קירות הים 3

שמירה על צורתה המקורית של התעלה•
בעיותיה הטכניות של המעגנה יבוצע באמצעות שובר גלים חיצוני  פתרון•

מקירות התעלה המקורייםאו פתרון אחר במנותק

תעלת הכניסה  
למעגנה

4

שיקום בטונים מינימלי בלבד למניעת קריסת המבנה•
על אופי המראה החשוף של ביתן הפנסשמירה•

/ ביתן הפנס 
זרקור

5

עמודי הפלדה וחלקי הבטוןשיקום•
כפי שבמקור, הצבת פנסים עם תאורה בשני גוונים•

מגדלור הנמל 6

המנוף לפעילות הסברתית או אחרתהשמשת• מנוף פטיש 7

לשם  עמדת השקילה הקיימת באמצעות מתקן מקורי או דומההשמשת•
פעילות הסברתית או אחרת

איתור עמדות שקילה נוספות שהיו קיימות באזור שער הכניסה הראשי •
(.ג יורדי הסירה"כיום כ)לנמל 

/ מאזני גשר 
עמדת שקילה

10

המלצות6.2
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לפירוקהמומלציםולמבניםלאתריםביחסהמלצות

3טבלהראה-לפירוקיסומנוהנמלמרחבשלהמורשתערכיעלשליליתהשפעהבעליבנוייםמרכיבים

.להלן1,2ומפות

מומלצים לפירוקמרכיבים בנויים: 3טבלה

נימוקים שם האתר מספר

,  מבטל את המראה הגיאומטרי של לוכד הגלים של המעגנההמשטח•
למעגנת נמל תל אביבשהוא מרכיב בעל חשיבות גבוהה וייחודי 

המשטח יוצר חלוקה מיותרת למפלסים לאורך הרציף המזרחי של •
המעגנה

מאפייניו הטכנולוגיים המקוריים של המשטח  שונו במהלך השנים•

משטח בטון מעל  
לוכד הגלים

1

מבט חופשי לים מכיוון הכיכר המרכזית של יריד המזרחהמבנה מסתיר•
מבנה חריג בגובהו  •
מאפיינים אדריכליים פשטניים שאינם ברוח מחסני הנמל המקוריים•

11האנגר  2

בכניסה הראשית לנמל  מהווה הפרעה פיסית וויזואלית •
מותיר מרחב צר למדרכה•
מייצר הפרדה מפלסית מאולצת באזור שיטוט•
[  4]פוגע במראה פתוח ונקי של החזית המזרחית של מחסן הבטון •

המומלץ לשימור

מעגל התנועה  
ג יורדי "כברחוב
הסירה

3

מרכיב זר למעגנה הפוגע באותנטיות ובשלמותה שלה•
.  המבט הפתוח לים מכל אזור לב הנמלמסתירה את•
מתפקידה  ונותרה מיותמת, משקפת חלק מפרויקט שלא הגיע לכלל סיום•

לשמש מעבר לגשר מעל פתח המעגנה-המקורי 
נמצאת בשימוש דליל של מבקרים ותכליתה שיטוט בלבד•
החלל שנוצר מתחתיה מהווה מפגע ויזואלי ואינו בעל מאפיינים  •

המאפשרים שימוש הולם בו 

טיילת העץ  
העליונה

4

הנמללמרחבכלליותהמלצות

.המרחבשלהגולמיתוהחומריותהמחוספסהאופיעלהשמירהתוךואתריוהנמלמבניושיקוםשימור1.

.חמישיתכחזיתהגגשלהמקורייםהמאפייניםעלשמירה

.אלומרווחיםבתחוםחדשהמבניהוהימנעות,המבניםביןהמקורייםהמרווחיםעלשמירה2.

,בטוןמשטחי-לאזורהאופייניותוטכנולוגיותגמרחומריבאמצעותיעשההמעגנהסביבהשטחפיתוח3.

.'וכדבטוןמרצפות

בערכיםפוגעשאינובאופןותעשההמקוםשלהייחודיאופיועלתשמורהנמלבמרחבחדשהבנייה4.

.המקורייםהמבניםשלהאדריכליים

ורציפותפתוחיםמבטיםעלושמירה,היםוקירותהנמלרצועתלאורךלציבורחופשימעברעלשמירה5.

.(2במפהכמסומן)הנמלשטחבכלהיםקירותלאורך

שללזהדומהבתפקוד,רגלהולכישללמעברלמעגנההכניסהתעלתאתהמגדיריםהיםקירותהכשרת6.

.המוצעהמזח

באופןלשחזרמומלץ.הנמלשלהמזרחיהגבולאתהמגדירורציףאורכיכרחובהנמלרחובעלשמירה7.

שער'רח)ציוןושער(הסירהיורדיג"כ'רח)הראשיהשער-הנמלשלהראשייםשעריושניאתסימבולי

.הנמלמרחבשללשיחאלושמותולהחזיר,התקופהברוחשוערביתנילרבות,(ציון

.בינוימגבלותתחתמחדשלפיתוחאפשריכאזור,להלן2במפהכמסומן,הצפוניתהנמלרצועתהגדרת8.

גובה,בינוניתתכסיתבעלימאורכיםמבנים:הרצועהשלהבינויערכיעלשמירהיבטיחוהבינוימגבלות

עלשמירה.היםלטיילתבניצבאוהיםטיילתאלהמופנהגמלוןעםשיפועידופחגג',מ5ממוצעקומה

היםאלפתוחמבטהבטחתתוך,הנמללמרחבתואמיםגמרחומריעלוכן,קלהבנייהשלעיצובמאפייני

.הנמלשברצועתהמבניםמחזיתוהאופק

.המרחבשלההתחדשותמערכיכחלקהמעוצבהעץסיפוןוטיפוחשיקום9.

מגווןהרחבת,הנמלצמחממנוהמזחאזכורלטובת,ההיסטוריהמזחאתהמדמהביםרציףשלהקמה10.

כיום–ההיסטוריהמזחלמיקוםבהתאמההואהמומלץהמיקום.בנמלהשיטוטואפשרויותהחוויות

.[24-25]'מסמבניםמול

.שלוהשוניםהתפקודואזוריההיסטוריהסיפורלהדגשתוהמבניםהנמלמרחבושילוטסימון11.

.(הסירהיורדיג"ככיום)לנמלהראשיהכניסהשערבאזורקיימותשהיונוספותשקילהעמדותאיתור12.

,הנמלשלההיסטורילסיפורהרחבהציבוראתיחשוףהמרכז.לנמלייעודימבקריםמרכזלהקיםמומלץ13.

,עליהקליטת:כגוןזהבמחקרביטוילידיבאושלאנרטיביםישלבהמרכז.הבנויהמרחבשלערכים

מבחינתהן,המבקריםלמרכזביותרהמתאיםהמבנה.ב"וכיוהנמלעבודתמאפייני,הנמלפועליקהילות

.הנוסעיםאולם-3'מסמבנההוא,גודלומבחינתוהןהמרחביהמיקום
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.2-ו1בטבלאותשהוצגוכפיוהמבניםהאתריםשלאיכותניתהערכהעלמבוססהסיווג

אתרמספר–מבנהמספר–[1]

התרבותיתלחשיבותםבהתאםהנמלבמרחבומבניםאתריםסיווג:1מפה

[3][4]

[5][6]

[8]

[9]

[12]

[14]

[2]

[11]
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.המקוריתצורתהאתלמעגנהולהשיבהגליםלוכדמעלהבטוןמשטחאתלהרוסמומלץ'מסאתר:הערה

הנמלבמרחבולמבניםלאתריםביחסהמלצות:2מפה
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:זהמחקרשלבסיומומענהללאשנותרוחסרמידעושלפתוחותשאלותשלריכוזלהלן

:משמעיים-חדשאינםוממצאיםפתוחותשאלות

?אביבתלנמלאתלסגורממשלההחלטתשהתקבלהלאחר,1963-4בשניםנרחביםשטחלייבשהוחלטמדוע1.

('מ4ל'מ2.5בין)סותרמידענמצא?המעגנהשלמקוריעומקההיהמה2.

הברזלשלחוזרלשימושהמתייחסתטענהלאשש?1939בשנתהמזחלפירוקהסיבותהיומה3.

:מידעלאיתורביחסמגבלות

.אביבתלעירייתשלההנדסהמחלקתידיעלבוצעהמעגנהשלהמפורטשהתכנוןכךעלהצביעהמחקר

.י"אמחברתובארכיוןהעירוניבגנזךהמעגנהשל(והנדסהאדריכלות)ביצועתכניותאותרולאזאתעם

:המחקרבזמןגישהאליהםהייתהשלאופרטיםמידעהשלמת

.(226-222'עמראו)הבטוןלתקרתמתחתקיימיםשרידים,רדיוס:גליםלוכד1.

.(220,227'עמראו)המעגנהשלהמערביתבדופןמיםאיזוןפתחוגודלמיקום:מעגנה2.

.(250-251'עמראו)הדרומייםלשעריםבסמיכותהשקילהמאזנימיקום:שקילהמאזני3.

(352'עמראו)שנחסמומקלטיםשלקרקעייםתתשטחים:מקלטים4.

תיעודוהשלמותפתוחותשאלות6.3
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באזורהקרקעחטיבת-'הנמלצפון'גםהמכונה'הירקוןשפךמחסני'בשטחעוסקהעבודהשלזהחלק

תלמנמלחלקהיהלאזהשטח.(1איור)ירקוןונחלהתיכוןהיםביןבמפגש,הירקוניהאיחצישלהצפוני

הנחלגשריביןהמערביהגשר-(ווקופגשרבטעותהמכונה)רידינגלגשרגםמתייחסתהעבודה.אביב

.הירקוןשפךמחסניבשטחהגובל-יפו-אביבתלבתחומיהירקוןנחלמעלשנבנהוהראשון

זהליוםעדעבורוהוגדרולאולכן,(1947משנת96/בתאכלולאינו)מאושרתבתכניתנכלללאזהשטח

.מותריםשימושיםאו/וקרקעייעודי

מחסניבמרחבלשימורהראוייםוהנופיתהבנויהמורשתמרכיביזיהויהיאהעבודהשלזהחלקמטרת

.הירקוניהאיחצילמרחבשימורמוטתמפורטתתכניתלקידוםכבסיסהירקוןשפך

,המבניםובהקמתבתכנוןהקשוריםהיסטורייםמסמכיםשלביותרחלקימצאיקייםההנדסהבגנזך

.שלהלןהמבניםבכרטסתהמוצגהמידערוכזומהם

הקדמה

ערובהמחסן*

Bonded)רישוימחסןגםהמכונה,ערובהמחסן Warehouse,Bonded Storage)המכסברישיוןמחסןהוא

מפיקוחשוחררוהםובטרםעבורםהמכסשולםבטרםמטעניםבולאחסןליבואןהמאפשר,ובפיקוחו

.המיסיםמרשותמתקבלתערובהמחסןלהפעלתהרשות.הנמלחברותבבעלותאינוערובהמחסן.המכס

ט"התשסבחשון'ח,ירושלים.רשוייםמחסנים-24פרק(חוץסחר)מכסנוהלי-המיסיםרשות:מקורות
.www.israports.co.il:ותהליכיםמונחיםאינדקס,ישראלנמליחברת;6.11.2008

.(ויקיפדיה:מקור)2006משנתא"תצגביעלהירקוןשפךמחסנישטחתיחום-1איור

צ

היסטוריתקציר

גידולחלזובתקופה.סחורותאחסנתלעניין'חירוםשעת'עלהעירונייםהמוסדותהכריזו1947בשנת

בסוףהוקמוזהרקעעל.הקמתומאזלשיאהגיעהשפעילותו,אביבתלנמלדרךהייבואבהיקפימשמעותי

קרקעעלנבנוהמחסנים.הנמלצפוןבשטח*ערובהמחסניארבעהאביבתלעירייתביוזמת40-השנות

שהוחכרהקרקעעלהוקמומחסניםשלושה.מיובאתסחורהשלהאחסנהמצוקתעללהקלבמטרהממשלתית

1947בשנת.העולמיתמכבילאגודתשהוחכרהאצטדיוןבשטחהוקםהרביעיוהמחסן,30-הבשנותלעירייה

וקיבלובמכרזזכוחברותארבע.המחסניםולהקמתהקרקעשלמשנהלחכירתמכרזפרסמהאביבתלעיריית

העירמהנדסבהנחייתאחידבאופןתוכננוהמחסנים.ר"מ6,500שלכוללבשטחמחסניםלהקמתהיתרים

אתשביצעמטעמהמתכנןשלשירותיואתשכרהחברהכל.מודרני-פונקציונליבסגנון(שיפמן)סירהבןיעקב

.שיפמןשהתווההמנחיםהקוויםבסיסעלהמפורטהתכנון

החברהמידיהאזורניהולעברזובתקופה.70-השנותתחילתעדותופעלו50-השנותבתחילתנחנכוהמחסנים

תכניתשלהפועלאלהוצאהלשם,ממשלתיתעירוניתחברה-"אתרים"חברתלידי(א"חפת)אביבתללפיתוח

לאחרמגוונותעסקיותמסיבותנגנזההתכנית.ונופשפנאי,מגוריםלצרכיהירקוניהאיחצישלרחבהפיתוח

.מימושלידיהגיעולא90-השנותבמהלךהאילחצישתוכננונוספיםפרויקטיםגם.האחסנהחברותפינוי

.אחסנהלצרכיבעיקרמחדשהושכרוהמבניםנגנזהשהתכניתלאחר

במרחבראהחולדאי.המתחםאלביחסשינויחל,העירייהלראשותחולדאירוןשלכניסתועם,1999בשנת

מבניאת"אתרים"חברתשיקמה2000שנתבתחילת.ונופשבידור,בילוי,מסחרשללשימושיםפוטנציאל

לשםשזכה,ותרבותבילוילמתחםהמקוםאתלהסבבמטרהסביבםהפתוחיםהשטחיםואתהמחסנים

-הלילהוחייהבילויבתחוםפעילותעוגניבהם,חדשיםלשימושיםהוסבוהמבנים."הירקוןשפךמחסני"

האדריכליםמשרדהופקדהפרויקטעל.טראסקהאירועיםואולםTLV-המועדון',הירקוןעלתיאטרון'

.אביבתלנמלמרחבלפיתוחבמכרזזכייתולפנישניםשש,כסיףמייזליץ

.2013ובשנת,2008בשנת:פעמייםהציבוריהמרחבשודרג2001שנתמאז
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מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן מספר גוש

1 ,4 ,7 ,8 5 6965

כללייםנתונים

:כלליםנתונים

(הערכה)דונם8-כ:(מרוסקאדוםבקומסומן)שטח

:הבנייניםכתובות

3יקותיאליוסף•

4יקותיאליוסף•

6יקותיאליוסף•

:עתיקותואתרימוכרזיםעתיקותשטחי

(.26764/0( )מזרח)נבי -אלעבד , אביבתל -שטח עתיקות מוכרזהשטח נמצא בתחום 

:שימורורשימותשימורתכניות

.עירוניתשימורברשימתנכלליםואינםבתכניתלשימורמסומניםאינםהמבנים



נבי-עבד אל, תל אביב

(26764/0( )מזרח)

עתיקות מוכרזים ואתרי עתיקות  שטחי : 3איור 
http://www.govmap.gov.il:מקור

3

4

6
פוליגון ההכרזה

המתועדהאזור 

בניין' מס/ כתובת  4

2015א "סימון גושים וחלקות על רקע תצ: 2איור 
gisn.tel-aviv.gov.il/iview:מקור



371



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
נמל תל אביב-חלק א 

:מחקר ועריכה, תיעוד
ר קרן מטרני"ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

תיעוד היסטורי ופיזי-1פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד
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ף חוליתבקרקעמאופיין,היםשטחתוךאלוחודרהבולטיבשהקצהשטח-הירקוניהאיחצי(Cape)כֵּ

זהשטחמסומן(4איור)1944משנתיפו-אביבתלבמפת.והשפלהגאותממחזוריותרבהבמידהומושפע

הירקוןבנחלממזרח,התיכוןביםממערבהתחוםבשטחמדובר.(מרוסקשחורקוראה)כתוםבגוון

רחובכיום)רידינגגשרדרךידיעללשנייםנחצההכף.המכביהמגרששטחאתהמקיפהבגדרומדרום

אביבתללנמלסופחזהשטחשלהדרומיהשובל.הירקוןשלהדרומיתמהגדהאליומגיעושביל(יקותיאלי

.[(במקורלא]באדוםבמפהמסומן)

,ונופשספורטלמטרותשטחעבוראביבתללעירייתהקרקעאתהמנדטממשלתהחכירה1937בשנת

הקרקעאתלהחכיראסורלעירייהכינקבעהחכירהבחוזה.(5איור)גדסתכניתח"בדולמפורטבהתאם

הניהולעל.(04-3036תיקעירוניארכיון,15.2.1950מכתב)שלישילגורםאותהלשעבדאומשנהבחכירת

הרחבה)"אתרים"חברתלידיהועברהוא1971ובשנת,(א"חפת)אביבתללפיתוחהחברההופקדה

.(בהמשך

סטטוטוריורקעהאזורתולדות1.1

(קטע בהגדלה)1944;מפת תל אביב יפו: 4איור 

Survey of Palestine1944 , (2מתוך 1גיליון )1:10,000קנה מידה במקור , 1945הדפסה חוזרת
(ארכיון היסטורי עיריית תל אביב יפו)

ף שטח  ( Cape)הכֵּ
האי הירקוניחצי 

דרך גשר רידינג

(קטע בהגדלה)30-תחילת שנות ה;(מיוחסת לתכנית גדס)תל אביב תכנית כללית : 5איור 
(ניצה סמוק' ארכיון אדר)הוצאת המחלקה הטכנית של עיריית תל אביב 

ף  ( Cape)שטח כֵּ
האי הירקוניחצי 





הגשרוהוקם,הירקוןשפךשלהצפוניבעברורידינגהכוחתחנתשלהקמתההחלה1937בשנת,במקביל

סחורותמעברלשם,הנחלחצייתהתבצעהלהקמתועד.הכוחתחנתלביןהירקוניהאיחציביןהמחבר

.גמליםבאמצעותשפלבשעות,וציוד
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הבנויהשטחהתפתחות1.2

אוירתצלומיסקירת

:עיקרייםממצאים

.תמךקירוללאמבינויפנויהחוליהשטח1946משנתא"בתצ-

לשטחהיםביןהמפרידהתמךקירנבנה(1):לראותניתן1949משנתא"בתצ-

'אמחסן(4);'דמחסןשלבנייתוהושלמה(3);בבנייהג-ובמחסנים(2);המבונה

.משותףגגולהםנפרדיםחלקיםמשנימורכב

ובומיושבהיה(ה)באותהמסומןהצפוניהשטח1949-1989השניםבין-

.להלן1.4פרקבתתראוזהאזוראודותהרחבה.וצמחייהמבנים

.זהבאזורהבינויהשטחבהיקףשינויחללאהיוםועד1949משנת-

.הבנייהברישיונותמופיעים('געד'א)המבניםמספרי:הערה

השטח המתועד 
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ג
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רידינגוגשררידינגדרך

המשךומהווה,הירקוןשפךמחסניאזורבמרכזעוברת-יקותיאלייוסףרחובכיום-'רידינגגשרדרך'

(מרוסקאדוםבקומסומן-6איור)'מ150-כשאורכהפרטיתדרךהיאזו.'אביבתלנמלרחוב'לישיר

ידיעלהשניםלאורךותוחזקה,(1938בשנתנחנכה)רידינגהכוחלתחנתגישהכנתיב1937בשנתשהוכשרה

.יקותיאלייוסףלרחובהדרךשםשונה2008בשנת.(א"חפת)אביבתללפיתוחהחברת

לתחנתזמניתגישהעבורזמניגשרהירקוןשפךבאזורהנחלמעלוהקימהחשמלחברתתכננה1937במאי

הגשר.בטוןכלונסאותעלהמבוססבגשרקצרזמןפרקלאחרשהוחלף,עץגשרהוקםבתחילה.הכוח

.בהמשךהרחבהראו-ווקופגשרבשםבטעותומוכרהיוםעדקיים'הזמני'

גשר רידינג 
רחוב יקותיאלי

(בעבר דרך גשר רידינג)רחוב יקותיאלי : 6איור 
http://www.govmap.gov.il:מקור

(1982בספטמבר1897-25באפריל12)יקותיאלייוסף

,ליהודיתנישאהוא.ומגשימוהמכביהרעיוןהוגה,ישראליספורטעסקןהיה

החיההרוחהיהיקותיאלי.(ביתאחוזתממייסדי)וייסאריהעקיבאשלבתו

התאחדות,לכדורגלההתאחדות,ישראלבארץהספורטמוסדותביסוד

אלהשלוסיפוחם,ישראלי-הארץהאולימפיוהוועדלחובביםהספורטאגודות

ופרס(1954)לספורטהוזפרסחתןהיה.לאומיים-הביןהספורטמוסדותאל

(1979)בישראלהגוףתרבותובקידוםהספורטבעיצובחייםמפעלעלישראל

.(1981)אביבתלהעירויקיר

:מקורות
.ארציהדהוצאת.ועשריםבמאהועשריםהמאה.1999,(עורך)זאבענרבתוךיקותיאליעדנה

יקותיאלייוסף:ערךויקיפדיה
http://www.b4ever.co.il/Memo.asp?b_Ind=894 :תצלום
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לתחנת הכוח

.הכוחתחנתהקמתטרםהשטחמצבאתמציגה1936משנתמפה:XXאיור
50'עמ.20.9.14,רידינגמתחםתיעוד,אדריכלותאייל-מילבואראורית:מקור
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ערובהמחסנילהקמתהדרישה

גידולחלזובתקופה.סחורותאחסנתלעניין'חירוםשעת'עלהעירונייםהמוסדותהכריזו1947בשנת

הערובהמחסנימלאי.הקמתומאזלשיאהגיעהשפעילותו,אביבתלנמלדרךהייבואבהיקפימשמעותי

-40שלבהיקףסחורותלאחסןהיהניתןבהם,ר"מאלף14-10-בכשנאמדחמורבחסרהיהאביבתלבעיר

:זהלחסרהובילועיקריותסיבותשלוש.וסביבתהאביבלתלהמיועדותטוןאלף30

(7איור)נוספותהובלהוהוצאותעקיףמיסויגררהיפובנמלהאחסנה1)

(7איור)הערביליישובעבודהסיפקיפובנמלהיהודילמשקסחורהשלהאחסון2)

(10איור)הביטחוניהמצבבשלאביבלתלשיועדוסחורותלאחסןהיהניתןלאחיפהבנמל3)

מיקוםלאתרבכדי"סחורותלאחסנתמחסניםלהקמתועדה"אביבתלבעירייתהוקמה1947בשנת

שהיו,מיובאיםטוביןלאחסנתמקומיותחברותעםבשיתוףגובשההועדה.חדשיםערובהמחסנילהקמת

.בר"ודלוביאנקר.צ,שלוש.ש)הועדהחברי.(4איור)אביבתלשלהמסחרלשכתתחתמאוגדות

.מוקדיםבמספרלפזרםאלאבעיראחדבאזורהמחסניםאתלרכזשלאהמליצו(קרוגליאקוב

ףשטח מידלגשתוהוחלט,זומטרהלהגשמתביותרוזמיןמתאיםנמצאהירקוניהאיחצי(Cape)כֵּ

.בומחסניםלהקמת

.(04-3036תיק,עירוניארכיון,14.10.1947וכן19.9.1947מיוםישיבהפרטיכל:מקורות

הערובהמחסני1.3

אביבבתלערובהבמחסניהמחסוראודות2'עמ,10.9.1947',המשמרעל'בעיתוןכתבה:7איור

פרקששישלהאדיבבסיועו,Jpress:מקור
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1947,ערובהמחסנילהקמתמכרז

העירלמהנדסרוקחישראלהעירראשהורה"סחורותלאחסנתמחסניםלהקמתועדה"החלטתלאור

נמצאו,(א"חפת)אביבתללפיתוחהחברהבניהולשהיה,בשטח.המיועדהשטחאתלבדוקסירהבןיעקב

ארכיון,העירלראשי"אמל"מנכזיפשטיין.א)"המלחמהימימאזשםששכנוצבאייםמלאכהבתי"

.(04-3036תיק,13.1.1947,עירוני

השטחאתמצאכי,העירלראשבתשובתווכתבקרוגליאקוב.בר"דהועדהחברעםסיורקייםסירהבן

ףבמפגשתמךקיר)מגןקירלהקיםישכךולשם,מחסניםשללתכליתראוי פניאתוליישר(היםעםהכֵּ

רידינגגשרלדרךממזרח,המכבייהלמגרשהסמוךבשטחגםשימושלעשותהמליץסירהבן.השטח

לעשותבבקשההעולמית'מכבי'לנשיאותפנההעירראש.(04-3036תיק,17.10.1947,עירוניארכיון)

.(ל"כנתיק,19.12.1947מכתב)לאצטדיוןבסמוךלאגודהשהוחכרבשטחשימוש

קבועיםערובהמחסנישלהקמהלשםהשטחלחכירתפומבירזכמלפרסםהוחלטזוד"חובעקבות

.(9,8איורים)(245'מספומביתהכרזה)16.11.1947בתאריךבעיתונותפורסםהמכרז.(10איור)ותפעולם

חברת,מ"בעאורנעחברתהןבמכרזשזכוהחברות.27.11.1947-לנקבעהצעותלהגשתאחרוןהמועד

.מ"בעוהשקעותלמחסרהמרכזיתהארצישראליתהחברהועצמוןחברת,ברוש

ולעשותהזכייהמיוםחודשים6תוךמחסניםלהקיםהחברותאתחייבאביבתלעירייתשגיבשהההסכם

המבניםיועברוהשימושתקופתבתוםכינקבעכן.שנים17למשךבלבדערובהכמחסנישימושבהם

שיפויסעיףכללההסכם.רגיליםופחתבבלאיבהתחשבבנייתםבמועדשהיובמצבאביבתלעירייתלרשות

אתלמלאתוכללאאםמהםשנמנעוברווחהמבניםהקמתבעלותהחברותאתתשפההעירייהכינקבעבו

.הקרקעשלהמשנהחכירתבדברהתחייבותה

:איורים
.'דבר'ארכיון:מקור.16.11.1947',דבר'בעיתוןההכרזהפרסום:8איור
.Jpress:מקור.16.11.1947',המשקיף'בעיתוןההכרזהפרסום:9איור
.Jpress:מקור.4'עמ,10.9.1947',המשמרעל'בעיתוןכתבה:10איור

.פרקששישלהאדיבבסיועואותרוהעיתונותקטעי

8

9

10
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1949,ושיוכםהמחסניםהקמת

המחסןשלבנייתוהסתיימה1949אוקטוברבחודש.במהירותניתנוהמחסניםלהקמתהבנייהרישיונות

בארכיוןשנמצאוהמסמכים.(11איור)1950שנתבאמצעהסתיימההמחסניםשארשלובנייתם,הראשון

ניתןזהקשרעל.בושזכוהשונותלחברותלמכרזשעמדוהקרקעחלקותשויכושבוהאופןעלמצביעיםלא

מצאיקייםההנדסהבגנזך.1949שנתבמהלךהמבניםלהקמתשניתנוהבניהמהיתריעקיףבאופןללמוד

המוצגהמידערוכזומהם,המבניםובהקמתבתכנוןהקשוריםהיסטורייםמסמכיםשלביותרחלקי

:שלהלןבטבלה

1שם המבנה

(א"סימון בתצ)
מתכנןשטח המבנההחברה החוכרת

א
והחברה הארצישראלית המרכזית  

מ"למסחר והשקעות בע
טייברמשה 'אינגר"מ2438.6

אלכסנדר פן' אינגר"מ1394חברת ברושב

2ארזיאברהם' אינגר"מ1000-כחברת עצמון  ג

שטיינבוק. ש' אדרר"מ999.35מ"חברת אורנע בעד

(הגדלה)1956, תצלום אוויר: 11איור 
אביבתל ' אונ, לגיאוגרפיההחוג , 75766/ממ

אדריכלותאייל -מילבאוראורית באדיבות 

:לטבלההערות
.הבניההיתריגביעלומופיעיםבמקורניתנוג,ב,אהמבניםשמות1)
.זהתיעודמעורכותמטרניקרןשלסבאהואארזיאברהם'אינג2)

א

ג
ב

ד

א"שטחים בחכירה לעת

העולמית' מכבי'שטחי אגודת 

שטחי יריד המזרח

נמל תל אביבשטחי 
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ערובהמחסנילהפעלתרישיונותקבלת

רישיוןלקבלזכולאהמחסניםבעליאולם.(12איור)1949שנתבסוףהסתיימההמחסניםשלבנייתם

הוקמועליהבקרקעהקשורותוקנייניותמשפטיותבעיותבשלערובהכמחסנילהפעלתםהמכסמשלטונות

:היהוכך.במחסניםשימושלעשותהמחסניםבעלייכלולארביםחודשים.המחסנים

העירייהשלהמשפטיהיועץהעביר,בוהזוכיםוקביעתהמכרזפרסוםלאחר,1948פברוארבחודש1)

זכותאיןלעירייההמקוריהחכירהחוזהפיעלשכןתקיןאינוהמכרזכינרשםבהד"חוהעירלראש

ארכיון)בקרקעמסחרישימושלעשותאפשרותלהאיןוכימשנהבחכירתהקרקעאתלהחכיר

.(ל"כנתיק,15.2.1948,עירוני

ההסכמים.במכרזשזכוהחברותמולההסכםעללחתוםאביבתלעירייתהחליטההאמורלמרות2)

.1949שנתבמחציתנחתמו

המחלקה.החדשההמדינהמוסדותידיעלהועלתההקרקעעלהבעלותסוגייתהמדינהקוםלאחר3)

בדברהעירראשעםהתכתבווהבלוהמכסמשרדמנהלוכןהאוצרבמשרדהמדינהנכסילניהול

.(ל"כנתיק,18.11.1949,14.10.1949מכתבים)בענייןהתנהלותהעלבעירייהונזפוהמכרזחוקיות

סירבו-ערובהמחסןלהפעלתרישיונותמתןעלהאמוןהגוף-ישראלמדינתשלהמכסשלטונות

היתרקבלתללאממשלתיתקרקעעלהוקמוהמחסניםכיבטענהרישיוןהמחסניםלמקימילהעניק

.מהממשלהשימוש

,מחאהתחת,והתקבלהלפתרונההבעיההגיעהרוקחהעירראשבהתערבות1950מרץחודשבסוף4)

מכירהלאהיאכיהדגישההמדינה.בקרקעהמבוקשלשימושמדינהלנכסיהמחלקהמנהלהסכמת

,17.3.1950מכתב)לכךשידרשועתבעלהנכסאתלמדינהלהחזירידרשוהדייריםוכיהחוזהבתנאי

.(ל"כנתיק

לשימושוהדרישה,וכלכליתביטחוניתבמצוקהשרויההמדינההייתההמיוחליםהרישיונותקבלתבעת

אתלהשכירלהלהתירמהעירייהביקשה,מ"בעאורנעחברת.משמעותיבאופןירדההערובהבמחסני

ביתבמקוםלהקיםשביקשאמריקאייהודיליזםמשנהבשכירות(לאצטדיוןהצמוד)שבבעלותה'דמחסן

מ"בעערובהמחסניעצמוןחברתגם."ישראלדפוס"לחברתהושכרוהמבנהלהניתןההיתר.חדישדפוס

למניעת(וברזלעציםבעיקר)בניהחומריעבורכללילמחסןהערובהמחסןאתלהסב1951בשנתביקשה

אתהשכירהעצמוןחברת.(04-3036תיקעירוניארכיון,16.7.1951מכתב)"ויפוא"תבנמליסתימה"

.(בומוגנתכדיירתהוכרהואף)שניםלאורךשימושבוועשתהברושחברתשלהמחסן

כתבה בעיתון הארץ אודות מחסני הערובה החדשים בתל אביב: 12איור 
04-3036תיק , 2.10.1949, ארכיון עירוני: מקור 
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1971-1999פיתוחתכניות

ועירייתהתיירותמשרדשלבשיתוף1968בשנתשהוקמהעירוניתממשלתיתחברתהיא"אתרים"חברת

סביבותבפיתוחהוא"אתרים"שלפועלהעיקר.בעירהתיירותאתריפיתוחלשםיפו-אביבתל

מתחםופיתוחניהוללפיו"אתרים"חברתלביןיפו-אביבתלעירייתביןהסכםנחתם1971בשנת.החוף

ביןהשנהבאותהשנחתםבהסכםקשורהיהזולהחלטההרקע."אתרים"חברתלידייעבורהירקוןשפך

,תיירותלמרכזאותהולהפוךהקרקעחטיבתאתלפתחבמטרה,זריםמשקיעיםקבוצתובין"אתרים"

."(סיטימרינה"לשםזכההפרויקט)וספורט,בידור,מסחר

,1897פ"י)הפקעהצועלספיריצחקדאזהאוצרשרחתםסיטימרינהלפיתוחההסכםמימושלשם

היובוהירקוןשפךמתחםלרבות(דונם193)הירקוניהאיחצישלהקרקעחטיבתכלאתשכלל(15.2.1973

לפינויובצעדיםתכנוןבפעולותלנקוט"אתרים"חברתהחלה1971בשנתכבר.(13איור)הערובהמחסני

פיצויבעבור)'ברוש'חברתמולפינויהסכמינחתמוזובמסגרת.במקוםמבניםשהחזיקומוגניםדיירים

(ישראליותלירות753,000בסךפיצויבעבור)ישראליתהארץהחברהמול,(ישראליותלירות132,500בסך

חברתעםההסכם.(12730/70אזרחיבתיקנדוןפשרההסכם,ידועלאהפיצויגובה)'עצמון'חברתומול

לפנותהעסקיםעלהיההשוניםההסכמיםפיעל.אותרלאישראלדפוסאתששימשלמחסןביחסאורנע

.1975למרץעדלפינויהארכהקיבלוהםבפועלאך,1973בשנתהנכסיםאת

לסגתביקשה"אתרים"ו,לפועליצאלא'סיטימרינה'פרויקטכיברורהיה70-השנותבאמצעכבר

.אחסנהלצרכיאותםלהשכירהחלהוהיאניהולהתחתנותרוהירקוןבשפךהמחסנים.ההפקעהממימוש

אחסוןחללשניםבמשךבמתחםשכראשר'הבימה'תיאטרון,סניטרייםכליםחברותנמנוהשוכריםבין

.'במחסןשטחאתשכרהקאמריותיאטרון',אבמחסןלתפאורות

של'אחלקבהרחבהראה)מימושלידיהגיעולא90-השנותבמהלךהאילחצישתוכננונוספיםפרויקטים

לראשותחולדאירוןשלכניסתועת1999לשנתעדכנועלעמדזהמצבהערובהמחסנימבחינת.(זועבודה

.ונופשבידור,בילוי,למסחרכאזוראותולפתחוביקשרבפוטנציאלזהבמתחםראהלדאיוח.העירייה

:מקורות

פרסום , 1943, (רכישה לצרכי הצבור)לפקודת הקרקעות ( 2)22סעיף הודעה על פי -15.2.1973, 1897פ"י

.פרסום ברשומות, על רכישת הקרקעות" אתרים"הודעת חברת -15.3.1973, 1903פ"י;ברשומות

;10784/02ץ "ד בג"פס

.ynetנגיש ב , אחרונותידיעות . חדשהקאמרי והבימה חולקים חלל הצגות . 29.9.2002', יודילוביץמרב 

(סגול רציףקו )אוצר קו הפקעה שר תחום : 13איור 
א"עת, ע"אגף תבארכיון : מקור

השטח המתועד 
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2001,"הירקוןשפךמחסני"שיקוםפרויקט

למרחבשימושיםמדיניותובנייהלתכנוןהמקומיתהוועדהאישרה31.05.2000-ו19.01.2000בתאריכים

ולאולנופשלבידור,לבילוי,למחסראלהאזוריםלפתחבמטרהנקבעוהשימושים.הירקוניהאיחצי

המבניםהסבתלשם.הסביבהתושבישלהחייםבאיכותלפגועהעשוייםומטרדיםשימושיםלאפשר

לשימושהקייםהמבנההתאמתתוךחורגלשימושבניההיתרהמקומיתמהועדהלקבלנדרשחדשלשימוש

.ובמעטפת,בגובהם,המבניםבגודלשינויללאהחדש

במטרהסביבוהפתוחיםוהשטחיםהמתחםמבניבשיקום"אתרים"חברתהחלה2000שנתבתחילת

לשםזכההמתחם.ומועדוניםקפהבתי,גלריות,מסעדותגםשיכלולותרבותבילוילמתחםאותולהסב

זכייתולפנישניםשש-כסיףמייזליץהאדריכליםמשרדהופקדהפרויקטעל."הירקוןשפךמחסני"

.אביבתלנמלמרחבלפיתוחבמכרז

הפרויקטבמסגרת.יפו-אביב-תלועירייתהתיירותמשרדבמימוןדולרמיליון7.5עלעמדההפרויקטעלות

מעברושהוכשרחניוןלקשרשנועדרגללהולכיגשרעבור,הירקוןמעלהעובר,הסמוךרידינגגשרגםשוקם

.(בהמשךראה)הנחלשלהשני

התאמת,חיצוניטיחחיפוי,בטוניםשיקום,זרותבנייהותוספותמפגעיםהסרתכללהמבניםשיקום

טיפול,חלונותהחלפת,המבניםבמעטפתואחידותגדולותויטרינותופתיחתהחדשיםלשימושיםהפתחים

.ותאורהשילוט,משתלבתבאבןריצוףכללהציבוריהמרחבשיקום.ניקוזובאמצעיבאיטום

חדשיםלשימושיםהמחסניםהסבת

:בהם,הלילהוחייהבילויבתחוםפעילותעוגניבהםונקבעואירועיםואולמותלמסעדותהושכרוהמחסנים

"הבימה"תיאטראותשיחלקומשותףהצגותלאולםהוסב'גמחסןמבנה-"הירקוןעלתיאטרון"1)

מקומות430הכיל,כרמירםהאדריכלשלבתכנונו,האולם.הירקוןעלתיאטרוןשהקרא"הקאמרי"ו

במהעם,אלטרנטיביתיאטרוןכחללעוצבהוא.שקליםמיליוני5שלבהשקעה2002בשנתונחנך,ישיבה

,לצפייההפריעהבצדדיםמהיושביםחלקשלהראייהזווית.צדדיהמשלושתאותהמקיףשהקהל

שיותאמומיוחדותהצגותהפקתוהצריכהרבותהפקותעלהקשתהבצדדיםיושבהקהלשרובוהעובדה

ייחודיותהפקותהעלאתחייבשהמקוםמשוםשנהלאחרהופסקהבאולםהפעילות.זהלחלל

שלהאולמותומרובההחדשהמבנהנחנךעתשבאותהומשום,השונההבמהלצורתהמתאימות

טלוויזיהאולפןהאולםשימששומםהמקוםעמדבהןכשנתייםשלתקופהלאחר.הקאמריהתיאטרון

כמועדוןבושהשתמש,24לערוץהושכר2006בשנת."הראלאסףעםלילהכל"התוכניתשודרהממנו

.צילומיםוכאולפןהופעות

.הלילהוחייהמופעיםבתחוםמובילמועדון"קלאב-מגה"ל'אמחסןממבנהחלקהסבת-TLVמועדון2)

בהצלחהשניהלו,שניוזיונדלרלהלילהאנשיבבעלותהיה,איש1500-מלמעלהלאכלסשנועד,המועדון

בהםלנגןשניתןשוניםמתחמיםלשלושהמחולקהיההמועדון.(58אלנבי)בעיראחרמוכרמועדוןאת

עוגןוהיהלהצלחהזכההמועדון.דולרמיליון1.5-כהושקעוהקמתולשם.במקבילשונהמוזיקה

.2013בשנתלסגירתועדהמתחםשלהלילהלפעילות

.הלפריןגדידיעלנעשהפניםעיצוב.היוםעדהפועלאירועיםלאולם'במחסןמבנההסבת-טראסק3)

ידועהלאשנה',אבמחסןTLVהמועדון:14איור
ידועהלאשנה',בבמחסןטראסק:15איור

https://www.fxp.co.il:מקור

:  מקורות
18.07.2016,מייזליץגנית'אדרעםטלפוניראיון

בתאריךגישה.הירקוןעלתיאטרון:ערךויקיפדיה
18.07.2016.

"הבימה".08.08.2000,!וואלהמערכת
חדשבתיאטרוןמשותףאולםיחלקו"הקאמרי"ו

.הירקוןבשפךהנבנה
התיאטרון.09.02.2004,שוחטציפי.גלריה,הארץ

.מהירקוןברח

1415
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2003-2008,הנמלעםהחיבור

המרחבשלההתחדשותותהליךהמבוקשותהתוצאותאתהניבולאהנמלצפוןבמתחםהרבותההשקעות

ביןהפיזיהניתוקמייזליץגנית'אדרלדעת.'הירקוןעלתיאטרון'סגירתלאחרבמיוחדומגומגםאיטיהיה

מחסנימרחב.להתחדשותוביותרהמשמעותייםהחסמיםאחדהיההנמלמרחבלביןהנמלצפוןמתחם

החיבורולמרות,שסביבםהפתוחוהשטחהמחסניםשיקוםלמרותהקרובהמסביבתומנותקנותרהשפך

חסוםהיהאביבתללנמלהנמלמצפוןהמעבר.(16איור)הנחלשלהשניבצדולחניוןרידינגגשרבאמצעות

שלהצפוניתהדופןלאורךחופשימעברהתאפשרלאכןכמו.היםקירולאורךהנמלרחובשלבצדבגדרות

מוגנתבדיירותהקשורותמשפטיותבעיותבשלהוסרולאוהחסמיםהגדרות.לירקוןהמקבילה,ג-במחסן

.כראוינאכפהשלאחוקיתלאשטחובתפיסת

ל"מנכ)המרחבניהולעלהאמוניםהתפקידיםלבעלישהורההעירראשבהתערבות2003בשנתחלהשינוי

ורוכבירגללהולכימעבריםולפתיחתהגדרותלהסרתלדאוג(אתריםחברתל"ומנכיםמפעליאוצרחברת

הנמלשטח)'שלוותה'הבילויאתרפתיחתעםהיתרביןנולדהלשינויההזדמנות.הנמלולחיבוראופניים

.(מדרוםהשפךמחסניבמתחםהגובל

השפךמחסניבמרחבגםבוצעו,אביבתלבנמלשבוצעוהפיתוחלעבודותבמקביל,2006-2003השניםבין

שלותדמיתוחזותואתלשנותנועדוהפיתוחמאפייני.אדריכליםכסיף-מייזליץבתכנוןפיתוחעבודות

תוםעם.(תאורה,ישיבהספסלי,עץמשטחי)הנמלמרחבעםמתואמתעיצוביתשפהבאמצעותהאזור

.יקותיאלייוסףלרחוברידינגמדרךהרחובשםשונההעבודות

2013,יקותיאלירחובלאורךהמרחבטיפוח

17איור)יקותיאלירחובלאורך,המתחםשלהמזרחיהציבוריהמרחבלשדרוגעבודותבוצעו2013בשנת

שלובחזית,המבניםשביןהידייםרחבבשטחמעץמלאכותיות'גבעות'שולבוזובמסגרת.(הבאבעמוד

.לירקוןהפונה(ישראלדפוס)הדרומיהמבנה

:  מקורות
.18.07.2016,מייזליץגנית'אדרעםטלפוניראיון

אבן גבירול-למרחב חצי האי הירקוני ומרחב רוקחפרוגרמה . 2012יולי . ואחריםפביאןרועי , קרן מטרני
.א"עת, ע"ארכיון אגף תב. ח מצב קיים"דו–חלק א 

(  הגדלה)2006, 3208/תכנית תאתשריט: 16איור 
א"עת, GIS: מקור

גדר

גדר

גדר

גדרות
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2013, תכנית פיתוח למרחב מחסני השפך: 17איור 
1:250, במקור. מ"ללא קנ

באדיבות מייזליץ כסיף אדריכלים

מחסן א
מחסן ג

מחסן ב
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רידינגגשר1.4

בחולותשהתאפייןמיושבבלתיבשטחהירקוןנחללשפךמצפון1938בשנתהוקמה*'רידינג'הכוחתחנת

שיעמודבאופןהחשמלייצורכושראתלהגדילבמטרהרוטנברגפנחסביוזמתהוקמההתחנה.נודדים

לפעולהחלהוהתחנה,1937במאיהחלההתחנהבנייןשלהבנייה.לחשמלאביבתלהעירשלהגדלבביקוש

.1938ספטמברבתחילת

תחנתשלהבנייהלאתרגישהלשםהירקוןנחלגדותשתיביןשיקשרלגשרזקוקההייתהחשמלחברת

.הירקוןשפךבאזורהנחלמעלזמניגשרלהקמתהסכמתהאתאביבתלעירייתנתנה1937בשנת.הכוח

ששימשעץגשרהוקםבתחילה-מידיבאופןהוקם,רידינגגשראוחשמלחברתגשרלשםשזכה,זהגשר

הנמוכההטופוגרפיהבשל,נמוךהיההזמניהגשר.בטוןכלונסאותעלהמבוססגשרלהקמתכפיגום

וכן,הגשמיםבתקופתהצפותבשלשלויעיללאלתפקודהחששעלהבהתחלהוכבר,התיכוןליםוהקרבה

.(2פרק,האתרבכרטיסנוסףפירוטראה)השפךבתחומיוהשייטהספורטאגודותלפעילותלהפרעה

שללהקמתוהחשמלחברתמולאביבתלעירייתפעלה,הזמניהגשרלהקמתובמקביל,לעילהאמורלאור

הקבועהגשר.(הבאבעמוד20איור)התערוכהרחובאתשימשיךבתוואיהירקוןנחלאתשיחצהקבועגשר

מרחביתחשיבותבעלהיהכןועל,הנחלשהציבהטבעילגבולמעבראביבתלהעירהתרחבותאתסימל

הרביעיהעליוןלנציבאותוולהקדישהגשראתלהקיםההחלטהאתלהדגישביקשההעירמועצת.גדולה

ובאותם,בפרטאביבתלונמלבכללאביבתלהעירלפיתוחרבותשסייעווקופגרנפלארתורסרהיוצא

.(18איור)הזמניהגשראתלהרוסתוכנןהקבועהגשרהקמתלאחר.בארץתפקידואתסייםהימים

ארכיון)20.09.2014,אדריכלותאייל-מילבואראוריתבעריכתמקיפהתיעודעבודתראורידינגהכוחתחנתעל:הערה*
.(א"עת,השימורמחלקת

(נבנהלא)ווקופלגשרהפינהאבןהנחתבטקסשנחתמההמקוריתהקלףמגילת:19איור
03-03-03-02רשומה,99-0002תיק,א"עתעירוניארכיון:מקור

הפינהאבןהונחה23.02.1938בתאריך

בהמשךרידינגהכוחלתחנתהקבעלגשר

.ווקופשםעלשיקרא,התערוכהלרחוב

הפינהאבןאודותידיעה:18איור
שלהמתוכננתהריסתואתהמציינת

הזמניהגשר
',חשנה9חוברת,א"עתידיעות:מקור

.247'עמ
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( לא הוקם)והגשר הקבוע ( הוקם)מיקום הגשר הזמני : 22איור 
1938משנת על גבי מפה 

.52' עמ. 20.09.2014, תיעוד מתחם רידינג, אייל אדריכלות-מילבואראורית : מקור

לתחנת רידינג" הזמני"הגשר 

דרכי גישה לתחנת הכוח

על שם ווקופ" קבוע"הגשר ה
תוכנן בהמשך לרחוב התערוכה



,והעירייההממשלהנציגי,העליוןהנציבבנוכחות,התערוכהורחובדןבנירחובבפינתהונחההפינהאבן

בשםעולםועדמעתהיקרא[...]הזהגשר"נכתבבטקסט.(הקודםבעמוד19איור)נחתמההקלףומגילת

.קייםהיהכברהזמנירידינגגשר,הקבועלגשרהפינהאבןשהונחהבעת."...וואקופארתורסירגשר

.החשמלחברתצרכיאתנאמנהשירתהזמניוהגשרהיותהיתרבין,כמתוכנןהוקםלא"ווקופגשר"

-בןאריהשםעלנקראוהואבהבטחתהעמדהלאהעירייהאך,זהבמיקוםגשרנבנה1977בשנת,לבסוף

בשפךשהוקםהזמניוהגשר**טעותהשתרשההשניםעם.ל"וגחהחירותמתנועתכנסתחבר,אליעזר

יפו-אביבתלעירייתהציבההפינהאבןהנחתטקסנערךבובמקום."וֹוקֹופגשר"השםאתקיבלהירקון

לביןהאיתורנקודתשביןהקשרעללעמודבכדימוגדלבפונט"הקבוע"המילהאתהמדגישהסברשלט

.(22-20איורים)ווקופשלשמועללהיקראאמורשהיההגשר

.להלן2פרקראההגשרשלהאתרבכרטיסמובאיםנוספיםופרטיםעיתונותקטעי

-השנותמסוףאביבתלמפת:20איור
המפהעלמופיעווקופגשרהשם-30

.התערוכהלרחובבהמשך
:מקור

http://www.tapuz.co.il/forums/vie
wmsg/683/126412896/

,הפינהאבןשלטשלתצלום:21איור
במפההשלטמיקוםוסימון
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העתבכתב,וילנאיזאבבעריכתישראלארץלידיעתאריאלבאנציקלופדיהמופיעההטעות-הערה**
לגשרבסמוךא"ועת"אתרים"חברתידיעלשהוצבובשילוט,200'עמ,48-9בחוברת1987משנת"אריאל"

.רידינג
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השניםלאורךהגשרתפקוד

.בלבדהחשמלחברתאתלשמששנועד,פרטיגשרלמעשהוהיהחשמלחברתידיעלהוקםרידינגגשר

לעשותבבקשהאביבתללעירייתשפנושוניםענייןבעלישלבקשהמכתבינמצאוהעירוניבארכיוןבתיק

כללאביבתלעירייתעםההסכם.(04-1104תיק)וסורבוהחשמללחברתהועברוהפניות.בגשרשימוש

.(היוםעדקייםהצינורתוואי)הנחלאתשתחצהתברואהצנרתהגשרעללתלותלעירייההמתירסעיף

הנסיעהומהירות,טון20עלעמדהגשרעלהמותרהמשאעומסכינרשםדברבעיתוןשהתפרסמהמידיעה

.(08.11.1964)ש"קמ20-להוגבלה

כוללתבעלותאותולשקםהתחייבההחשמלוחברת,אביבתלעירייתלרשותהגשרהועבר1964שנתבסוף

.לירות100,000של

הגשרציפויכללהשיקום.גבירולאבןלרחובבהמשךחלופיגשרהעירייההקימההגשרשיקוםלצורך

.(09.06.1965,דבר)במעקותוטיפולתאורההתקנת,רגללהולכימדרכהליצירתמ"ס80-בהרחבתו,באספלט

.1995בשנתבוהפעילותהופסקהולבסוף,להתמוטטותמחששפעמיםמספרהגשרנסגר70-השנותבמהלך

לשמשנועדהמשוקםהגשר.ח"מלש2-כשלבעלותהגשרשלכוללשיקום"אתרים"חברתיזמה2001בשנת

שהקימההחדשהבילוילמתחםמצפוןגישהולספק,אביבתלשלהחוףרצועתלאורךטיילותשלמרצףחלק

עלשפורסמהלעיתונותהודעה.(11.02.2001,טלדליה,גלובס)ההיסטורייםהערובהבמחסני"אתרים"חברת

.הציבורבקרבהמוטעהזיהויואתוהשרישהווקופגשרעםרידינגגשראתבטעותשייכה"אתרים"חברתידי

Jpress: מקור;08.11.1964, דבר

Jpressמקור ;09.06.1965, דבר

Jpressמקור ;03.01.1966, דבר

11.02.2001,טלדליה,גלובס
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יופהמשפחתמתחם1.5
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,המכבייהאצטדיוןלשטחבסמוךוצמחייהמבניםריכוזנראה(1.2פרק)ההיסטוריותאות"התצבסקר

ואנהוזלקינד,יופהומינהיצחק-משפחותשתיישבו(דונם3-כ)זהבשטח.(23איור)'דלמבנהצפונית

רוקחישראלהעירראשבהוראת1933בשנתכבר,הנראהככל,למקוםעלוהמשפחותשתי.יופה

.השייטיםאגודתעבורסירותומבנייתמדייגוהתפרנסו

חציבשטחמבניםהמחזיקיםמוגניםדייריםלפנות"אתרים"חברתמאמציהמסגרת70-השנותבמהלך

המשפחותדרשו1979משנת(24איור)משמאלבמכתב.יופהמשפחותעםגםמגעיםהתקיימו,האי

פונהשהשטחעולהאות"התצמסקר.ולמסירתוהשטחלפינויי"ל2,650,000שלסכום"אתרים"מחברת

.90-השנותבמהלךלבסוף

19.02.1979, מכתב בא כוחם של משפחת יופה לחברת אתרים: 24איור 
.9/02סיטימרינהתיק,אתריםחברתארכיון:מקור

(הגדלה)1989, תצלום אוויר: 23איור 
א"עתאות"תצארכיון 

.כמופיע ברישיונות הבנייה( 'עד ג' א)מספרי המבנים : הערה

ג

ד

ב

א



מתחם משפחות יופה
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אתריםכרטסת-2פרק

הכרטיסמבנה

:הבאהמידעאתהמכילאתרכרטיסהוכןהמבניםמשלושתאחדלכל

שלכלליתיאור,ובהווהבעברשימושים,הקמהתקופת/שנת,מידותוהערכתכמותימידע:כללימידע-

.'וכדהשניםלאורךבושחלוהתמורות,האתר

.'וכדהשתמרותמצב,סגנונייםמאפיינים,וטכנולוגיותחומרים,מרכיביםתיאור:האתרמאפייני-

Cultural)התרבותיתהמשמעותושלהפיסיהמצבשלהערכה:האתרהערכת- Significance)האתרשל

.נמוכהחשיבותאובינוניתחשיבות,גבוההחשיבות:חשיבותרמותמשלושלאחת

אתריםרשימת כרטיסי

עמודים 
חשיבות
תרבותית

כתובת המבנה שם האתר

401-389 גבוהה כתובתללא גשר חברת חשמל/ גשר רידינג 

415-402 נמוכה 4יקותיאלייוסף מחסן החברה הארץ ישראלית-' מחסן ערובה א

424-416 נמוכה 6יקותיאלייוסף מחסני ברוש עצמון-'ג-ו' מחסני ערובה ב

438-425 נמוכה 3יקותיאלייוסף דפוס ישראל  / אורנע -( 'ד)מחסן ערובה 

המבניםזיהויתרשים
9/02,סיטימרינהתיק,אתריםחברתארכיון:מקור

2011מאי ;אילן ארדידי -הועלה על
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Tel_Aviv_Port_Lowshot.jpg

6יקותיאלייוסף3יקותיאלייוסף 4יקותיאלייוסף

א

ג
ב

ד

רידינגגשר
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התמצאותמפתהמבנהשםמספר

לישראלגשר חברת חשמל/ גשר רידינג 1

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
(חלקי)6965/1

:כתובת
3יקותיאלייוסף

ר"מ130:(הערכה)הגשראורך

1938:הקמהתקופת/שנת

רכבלכליגשר:במקורשימוש

רגללהולכיגשר:כיוםשימוש

הנחלמעל:הירקוניהאיחציבמרחבמיקום

הגשר.רידינגהכוחתחנתלמתחםהירקוניהאיחציביןהמחבר.הירקוןנחלמעלגשר:כלליתיאור

.1995בשנתלסגירתועדרכבכלילמעברושימש1938שנתבמהלךהוקם

כלילמעברנועדהגשר.המיםפנימעל'מ4-כגובה',מ4-כרוחב,130-כאורך:המקוריהגשרנתוני

הנמלבתחומישפעלוהספורטאגודותשלקטניםשיטכלימעברלאפשרבמטרהנקבעוגובהו,רכב

.(15.4.1937,19.4.1937,4.5.1937'דבר'עיתון)

-כממנומרוחקהיהואשראביבתלנמלאתששימשלמזחהפיזייםבמאפייניודומההיההמקוריהגשר

.שיטכלילמעברמפתחהגשרבמרכזתוכנן,במקור.(אביבתלנמלתיעודראה)אוויריבקו'מ200

המקורייםהגשרחלקיכלהוחלפובו"אתרים"חברתביוזמתכללישיקוםהגשרעבר2001בשנת

מתפקדהגשרכיום.(הבטוןכלונסאותלמעט)אורייןברגידי'אדרשלתכנונופריחדשיםבחלקים

.בלבדפנאילצרכי

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

במקורקונסטרוקציה
ראשיביןהחולפיםפלדהמסבכי6-כ,מבטוןכלונסראש,בטוןכלונסאות

לנחלבניצבהכלונס

כיוםקונסטרוקציה
בודדפלדהמסבך,מבטוןכלונסראשללאבטוןכלונסאותשלזוגות13

כלונסאותזוגכלמוצב

אירועיםאואישים
תחנת  -הגשר קשור בסיפור הקמת תחנת הכוח המרכזית לתל אביב 

.של הגשר נקשר בטעות בשמו של הנציב העליון ווקופשמו. רידינג

תר
א

ה
ת 

רכ
.שוטפתבתחזוקהונמצא,טובפיזיבמצבהגשרכלליתהערכההע

.גבוההחשיבותבעליאזורייםהיסטורייםערכיםנושאהאתרתרבותיתמשמעות

צ

מערבלכיווןכללימבט-עדכניתצלום

לילהתאורתבמצבוסביבתוהגשר
אדריכליםאורייןבראדיבות,אורייןברגידי'אדר:מקור

מזרחלכיווןכללימבט-עדכניתצלום

390



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

2016, תצלומים מצב קיים
לישראלגשר חברת חשמל/ גשר רידינג1

אורייןברגידי:המחודשהגשראדריכל

5

תרשים התמצאות

צ

2

1

3

2

3 1

.לווקופרידינגגשראתהמייחסהמטעההשלט

391



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

תצלומים מצב קיים
לישראלגשר חברת חשמל/ גשר רידינג 1

אורייןברגידי:המחודשהגשראדריכל
אדריכליםאורייןברבאדיבות,אורייןברגידי'אדר:מקור

2

3

1

5

תרשים התמצאות
צ

2

3

1

392



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

תצלומים היסטורייםהמבנהשם'מסאתר
1937-8 לישראלגשר חברת חשמל/ גשר רידינג 1

ההקמהעבודותבזמן,העץגשר(1)

מערבדרוםלכיווןכללימבט,העץגשר(2)

מערבצפוןלכיווןכללימבט,העץגשר(3)

(החשמלחברתארכיוןתצלומיבמקור)הירקוןשפךאלבום,אתריםחברתארכיון:מקור

393

2

3
1



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

תצלומים היסטורייםהמבנהשם'מסאתר
1937-8 לישראלגשר חברת חשמל/ גשר רידינג 1

הגשרכלונסיליציקתתפסנותתבניות-האדוםבריבוע.הקבועהגשרשלההקמהעבודותבזמן,העץגשר(1)

.ביניהןהמחברתהקשרוקורתהקבוע

התפסנותתבניותאלתקריב:הבטוןגשרלביצועהכנות(2)

.השפךבמרכזהיציקהלנקודתבדרכןדקובילמסילתגביעלהתפסנותתבניות:הבטוןגשרלביצועהכנות(3)

(החשמלחברתארכיוןתצלומיבמקור)הירקוןשפךאלבום,אתריםחברתארכיון:מקור

(1)

(2)(3)

394



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

1938, תצלומים היסטוריים
לישראלגשר חברת חשמל/ גשר רידינג 1

73'עמ.20.09.2014,רידינגמתחםתיעוד,אדריכלותאייל-מילבואראורית:מקור

395



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

2001, תצלומים היסטוריים
לישראלחברת חשמל/ גשר רידינג גשר 1

העבודותבמהלך.2001שנתבראשית"אתרים"חברתידיעלנערכוהעבודות.המקוריהגשרפירוק:(4)-(1)
.הכלונסראשילרבותהמקוריהמסבךשלהמתכתחלקיכלפורקו

הירקוןשפךאלבום,אתריםחברתארכיון:מקור

(2)

(1)

(4)

(3)

396



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

2001, תצלומים היסטוריים
לישראלחברת חשמל/ גשר רידינג 1

-אז-שפך הירקון-תל אביבhttp://www.nostal.co.il/upload/jpg: מקור. 1948, מבט אל הגשר(1)

2001, בזמן ביצוע בדיקות על ידי חברת איזוטופ, תקריב על מסבך הגשר המקורי(2)

2001,איזוטופחברתידיעלבדיקותביצועלצורך,הגשרמערךשלטכנייםשרטוטים(4)-(3)

11/10תיק,אתריםחברתארכיון.2000מרץ,רידינגבגשרקיימיםכלונסאותחקירתח"דו:מקור

(3)

(2)

(4)

(1)

397



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

2011, תצלומים היסטוריים
לישראלחברת חשמל/ גשר רידינג 1

.'מ1.5-בכההיסטוריהגשרכלונסאותהגבהת(1)

למדרךכתשתיתחדשותפלדהקורות,הבטוןכלונסאותגביעלחדשיםפלדהמסבכיהוספת(2)

.חדשפלדהומעקההגשר

.החדשהגשרמערכתעלתקריב(3)

הירקוןשפךאלבום,אתריםחברתארכיון:מקור.אורייןברגידי:המחודשהגשראדריכל

(1)

(2)

(3)

398



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

גשרבהקמתהעקרוניהצורךעלהוחלטבה14.03.1938מתאריךהעירייההנהלתשלהחלטותפרוטוקול(2)
.א"עתארכיון,19-5תיק:מקור.הירקוןמעלקבע

399

(1)

(2)

המבנהשם'מסאתר
מסמכים היסטוריים

לישראלחברת חשמל/ גשר רידינג 1
הגשרלביצועתכניותלהעבירי"מחחהמבקשת(י"חח)החשמלחברתאלא"עתשלעירבנייןמועדתמכתב(1)

-04תיק:מקור.20.11.1937מתאריךהועדהלהחלטתבהתאם,(הקבעגשר)התערוכהרחובבהמשךהירקוןמעל
.א"עתארכיון,1104



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

400

המבנהשם'מסאתר
מסמכים היסטוריים

לישראלחברת חשמל/ גשר רידינג 1

אגודותראשיידיעלחתוםהחשמלחברתמנהל,רוטנברגפנחסאל16.4.1937מתאריך(עמודיםשני)מכתב

אתולקייםלהמשיךיהיהשניתןבאופןהירקוןמעלהזמניהגשראתלתכנןהמבקשיםבעירהימיהספורט

.א"עתארכיון,04-1104תיק:מקור.בנחלהימיתהפעילות



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

401

(1)

(2) המבנהשם'מסאתר
מסמכים היסטוריים

לישראלחברת חשמל/ גשר רידינג 1
מתחםאלהגישהלצרכיהמתוכנןהגשראתהקושרהירקוןעל"ווקופגשר"לחנוכתהמתייחסעיתוןקטע(1)

.'תפוז'אתרשלהארץוידיעתטיוליםפורום'באמצעות.ידועלא:מקור.החשמלחברתשלהכוחתחנת
Jpress:מקור.דבר–הירקוןעל"ווקופגשר"חנוכת-24/02/1938'דבר'מעיתוןקטע(2)



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

החברה הארץ ישראלית-' מחסן ערובה א2

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
(חלקי)8,(חלקי)6965/1

:כתובת
4יקותיאלייוסף

ר"מ2,430:(הערכה)ההיסטוריהמבנהשטח

1949:הקמהתקופת/שנת

ערובהמחסן:במקורשימוש

הופעותאולם,אוכלבתי:כיוםשימוש

אביבתללנמלצפונית:הירקוניהאיחציבמרחבמיקום

האגפיםביןהמעבר.שטוחגגבעלי-ודרומיצפוני-נפרדיםאגפיםמשנימורכבהמבנה:כלליתיאור

פתחיםנקבעוהמבנהשלהשונותבחזיתות.'מ6-כהמחסןשלהפנימיהחללגובה.משופעגגמקורה

בהיקףממוקמים'סרט'כחלונותמעוצביםאוורורפתחי.הסחורותשלוהוצאהלהכנסהידייםרחבי

.1950בינוארהסתיימההבנייה.התקרהלמפלסמתחתמ"ס30-כהמבנה

.(אותרלאהמקוריהמסמך)72'מסבניהרישיוןניתןזהמחסןלהקמת

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

מבטוןיצוקיםקירות,מזוייןמבטוןשלדקונסטרוקציה

סגנונייםמאפיינים
בנייהפרטי

מודגשהבטוןשלד.מעוגלותהמבנהפינותכל.מודרניסטי-פונקציונליסגנון

(מ"ס600/80הערכה)לאוורורוארוכיםצרים'סרט'חלונות.חוץכלפי

.הבינלאומיבסגנוןכמקובל,ברורהאופקיתלהדגשה

בחלקים.חיצוניתעליונהמסילהעלנעות,מברזלהזזהדלתותבמקור

.פתחיםהיולאהמעוגלים

הגגמאפייני
,פחמלוחותמשופעגגבמרכז.גגמעקהללא,מזוייןמבטוןשטוחגג-אגפים

.מבטוןיצוקהגגשלהגמלון

אירועיםאואישים
להצלחהשזכה,TLV-המועדוןזהבמבנהפעל2001-2013השניםבין

בינלאומית

ת 
רכ

הע
תר

א
ה

2001בשנת"אתרים"חברתידיעלשוקם.ומתוחזקשמורכלליתהערכה

.נמוכהחשיבותבעל.מיוחדיםערכיםנושאאינוהמבנהתרבותיתמשמעות

צ

דרומיתחזית;עדכניתצלום

דרומיתחזית;1999משנתתצלום
הירקוןשפךאלבום,אתריםחברתארכיון:מקור

402



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

2016;תצלומי מצב קיים
החברה הארץ ישראלית-' מחסן ערובה א2

תרשים התמצאות
צ

3

1

4

2

2

34

1

חזית לים
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

2016;תצלומי מצב קיים
2

'מחסן ערובה א
החברה הארץ ישראלית

2

3

1

רחוב יקותיאלי

מבט לכיוון צפון

/שלוותה'גדר 

תרשים התמצאות
צ

3
2 1

404

'מחסן א

'מחסן ד



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

2016;תצלומי מצב קיים
החברה הארץ ישראלית-' מחסן ערובה א2

1

23

תרשים התמצאות
צ

3

2

1
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
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רחוב יקותיאלי

רחוב יקותיאלי

'מחסן א 'מחסן ב 'מחסן ג

'מחסן ג

'מחסן א

'מחסן א'מחסן ג
'מחסן א 'מחסן ג
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הירקוןשפךאלבום,אתריםחברתארכיון:מקור

הגג המשופע לאחר הסרת  
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'מחסן א
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;טייברמשה'אינג:הבנייןמתכנןאודותמידעובובנייןתיקכריכת(1)

.הבאיםבעמודיםהגדלותראה-גרמושקה(2)

:למסמכיםהערות

.כחוכרולאהקרקעכבעלאביבתללעירייתניתןההיתרכימלמדתהכריכה1.

בתאריךעריםבנייןבוועדתאושר,72שמספרו,שניתןשהרישיוןמלמדתהגרמושקהעלהחותמת2.

(אותרלאהרישיוןנייר)30.06.1949
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:למסמכיםהערות

.'ג-ו,במחסניםתכסיתאתגםברקעמציג',אכמחסן,זהלמחסןהבנייההיתר1.

.ק"מ14,631.6המחסןונפח,ר"מ2438.6הינוהמחסןשטחהשטחיםחישובפיעל2.

קטע בהגדלה
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:למסמכיםהערות

אגפיםשניכבעלהמבנהאתמציגההתכנית1.

מקורהמעברבאמצעותלזהזההמחוברים

בטוןמגגהמשתנההגגמבנהאתמציגהחתך2.

.המבנהבמרכזמשופעלגגשטוח

קטע בהגדלה
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1:250במקורמ"קנ.הבנייןשלהיציבותחשבוןמתוךשרטוט(2)

קטע בהגדלה

413



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

מסמכים היסטוריים
החברה הארץ ישראלית-' מחסן ערובה א2

.GISעירוניגנזך:מקור.יסודוחפירתתחילתשלב-בנייןיסודותבקרתפרטיכל31.05.1949(1)

.04-3036תיק,א"עתעירוניארכיון:מקור.המחסןלחנוכתהעירלראשי"האמהחברההזמנה10.02.1950(2)
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.הערובהמחסןלהפעלתהרישיוןקבלתבדברהעירלראשי"האמהחברהמכתב13.04.1950(2)

.04-3036תיק,א"עתעירוניארכיון:מקור
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מחסני ברוש עצמון-' ג+'במחסני ערובה 3

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
(חלקי)8,(חלקי)6965/1

:כתובת
6יקותיאלייוסף

ר"מ2,330:(הערכה)ההיסטוריהמבנהשטח

1949:הקמהתקופת/שנת

ערובהמחסן:במקורשימוש

אירועיםאולם,הופעותאולם,אוכלבתי:כיוםשימוש

אביבתללנמלצפונית:הירקוניהאיחציבמרחבמיקום

הבנויהנפחאתהמחלקתהפנימיתהחצרבמרכזמשותףקירלהםדופןצמודימבניםשני:כלליתיאור

'אינגידיעלותוכנן"ערובהמחסניברוש"חברתידיעלהוקםהצפוניהחלק.שוויםכמעטחלקיםלשני

אברהם'אינגידיעלותוכנן"ערובהמחסניעצמון"חברתידיעלהוקםהדרומיהחלק.פןאלכסנדר

הפנימיהחללגובה.(בהמשךמקורימסמךראה)71'מסבניהרישיוןניתןאלהמחסניםלהקמת.ארזי

שלולהוצאהלהכנסהידייםרחביפתחיםנקבעוהמבנהשלהשונותבחזיתות.'מ6-כהמחסניםשל

למפלסמתחתמ"ס30-כהמבנהבהיקףממוקמים'סרט'כחלונותמעוצביםאוורורפתחי.הסחורות

הפנימיתבחצר.להופעותואולםאוכללבתי,שמחותלאולםהמבניםמשמשיםכיום.התקרה

.(2008)אירועיםמתקיימיםבוהגגלמפלסעלייהלשםמפלדהמדרגותגרםנוסףהמשותפת

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

מבטוןיצוקיםקירות,מזוייןמבטוןשלדקונסטרוקציה

סגנונייםמאפיינים
בנייהפרטי

הפונהבחזיתלמעט,מעוגלותהמבנהפינותכל.מודרניסטי-פונקציונליסגנון

לאוורורוארוכיםצרים'סרט'חלונות.חוץכלפימודגשהבטוןשלד.לירקון

.הבינלאומיבסגנוןכמקובל,ברורהאופקיתלהדגשה(מ"ס600/80הערכה)

הסרטחלונות.חיצוניתעליונהמסילהעלנעות,מברזלהזזהדלתותבמקור

ציר,עצמאייםקיפפתיחתשלשדות5-לכמשנהחלוקותעם,ברזלמפרופיל

.פתחיםהיולאהמעוגליםבחלקים.חלוןכלבמרכז

הגגמאפייני
קלמעקהנוסף('גמחסן)המערביבאגף.גגמעקהללא,מזוייןבטוןמשטוחגג

.לאירועיםהגגהשמשתלאורמפלדה

לא ידועאירועיםאואישים

ת 
רכ

הע
תר

א
2001בשנת"אתרים"חברתידיעלשוקם.ומתוחזקשמורכלליתהערכהה

.נמוכהחשיבותבעל.מיוחדיםערכיםנושאאינוהמבנהתרבותיתמשמעות

416

צ

מערבית-דרוםפינה,עדכניתצלום

המבניםזיהויתרשים
מ"קנללא

,אתריםחברתארכיון:מקור
9/02,סיטימרינהתיק
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2

34

1

רחוב יקותיאלי

תרשים התמצאות

3

4

2

1

צ
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1
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רחוב יקותיאלי

'מחסן א 'מחסן ב 'מחסן ג

'מחסן ג

'מחסן א

רחוב יקותיאלי

'מחסן ג

'מחסן א 'מחסן ג
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פןאלכסנדר'אינג:הבנייןמתכנןאודותמידעובובנייןתיקכריכת(1)

1:100:במקורמ"קנ.(גרמושקהאותרהלא)הבנייןשלקונסטרוקציהתכנית(2)

.ברושלחברתזהמחסןאתקושריםאשרשאותרוהיחידיםהםאלומסמכים:הערה
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היסטוריים
מחסן עצמון-' מחסן ערובה ג3

ארזיאברהם'אינג:הבנייןמתכנןאודותמידעובובנייןתיקכריכת(1)

.1:100:במקורמ"קנ.(גרמושקהאותרהלא)הבנייןשלקונסטרוקציהתכנית(2)

.30.03.1948בתאריךהוכנה
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

מסמכים היסטוריים
מחסן עצמון-' מחסן ערובה ג3

,(1:5000במקורמ"קנ)סביבהתרשים,ראשוןדף-(הבנייןבתיקקרועהנמצאה)קרועה,חלקיתגרמושקה(1)

.(1:500במקורמ"קנ)מגרשתרשים

ק"מ8832.78המחסןונפח,ר"מ1472.13הינוהמחסןשטחהשטחיםחישובפיעל(2)

.'ב-ו,אמחסניםתכסיתאתגםברקעמציג-'גכמחסןהמוצג-זהלמחסןהשרטוט(3)
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

צפוניתחזית;עדכניתצלום

1949,(קטע)בניהרישיוןמתוךחתך
א"עת,ההנדסהמינהלגנזך,בנייןתיק:מקור

צ

התמצאותמפתהמבנהשםמספר

דפוס ישראל  / אורנע -מחסן ערובה 4

דע
מי

לי
כל

:חלקה/גוש
(חלקי)6965/1

:כתובת
3יקותיאלייוסף

ר"מ1,000:(הערכה)ההיסטוריהמבנהשטח

1949:הקמהתקופת/שנת

ערובהמחסן:במקורשימוש

קופתשל"חייםדרך"בית,אוכלבתי,מסחר:כיוםשימוש
כלליתחולים

לאצטדיוןצפונית:הירקוניהאיחציבמרחבמיקום
(לשעבר)המכביה

אתלנצלשנועדה,(לשעבר)המכביהאצטדיוןכלפיהפונהבחזיתמדורגתתכניתלמבנה:כלליתיאור

שללחזיתותזהותהמבנהחזיתותהיובמקור.האצטדיוןאתשתחמהלגדרעדפנוישהיההשטח

נדיבברדיוסמעוגלות(רידינג'רח-בעבר)יקותיאלילרחובהפונותהמבנהפינותשתי.ג-וב,אמחסנים

הפתחיםשלהפרופורציותשונו2005בשנתהחדשיםלשימושיםהמבנההסבתבמסגרת.'מ10של

שהובלטההבטוןשלדמסגרתכןכמו.רחבותלוויטרינותוארוכיםצריםסרטמחלונותהעליונים

.כיוםקיימתלאהמבנהשלהחיצוניתהחזיתכלפיבמקור

תר
א

ה
י 

ינ
פי

א
מ

מבטוןיצוקיםקירות,מזוייןמבטוןשלדקונסטרוקציה

סגנונייםמאפיינים
בנייהפרטי

אין.חוץכלפימודגשבעברהיההבטוןשלד.מודרניסטי-פונקציונליסגנון

מאודדומיםשהיולהניחניתןאך,המקורייםלפתחיםביחסמדויקמידע

.הסמוכיםהמחסניםשללאלו

מזוייןבטון,שטוחהגגמאפייני

לא ידועאירועיםאואישים

תר
א

ה
ת 

רכ
הע

.2005בשנת"אתרים"חברתידיעלשוקם.ומתוחזקשמורכלליתהערכה

.נמוכהחשיבותבעל.מיוחדיםערכיםנושאאינוהמבנהתרבותיתמשמעות
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

2016;תצלומי מצב קיים
דפוס ישראל  / אורנע -מחסן ערובה 4

2

34

1

5

תרשים התמצאות
צ

3

2

4

1
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

2016;תצלומי מצב קיים
דפוס ישראל  / אורנע -מחסן ערובה 4

2

34

1
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

תצלומים היסטוריים
דפוס ישראל  / אורנע -מחסן ערובה 4

הירקוןשפךאלבום,אתריםחברתארכיון1)

streetגוגל2) view,(2013)הציבוריהמרחבשדרוגטרםתצלום.21.07.2016כניסה

428

2001מאי 
חזית צפונית

2011אוקטובר 
חזית מערבית

2

1



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

מסמכים היסטוריים
דפוס ישראל  / אורנע -מחסן ערובה 4

.אורנעחברתמחסןלהקמת31.7.1949מתאריך151'מסרישיוןנייר(1)

הבאיםבעמודיםהגדלותראה-גרמושקה(2)

:הערות

עלנמצאוהמחסןהיות(האחריםשבמחסניםכפיאביבתללעירייתולא)אורנעלחברתניתןהרישיון1.

.(אביבתללעירייתולא)העולמימכבילארגוןבחכירהשהייתהקרקע

שטיינבוק.ש'אדרידיעלתוכנןהמבנה2.
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

מסמכים היסטוריים
דפוס ישראל  / אורנע -מחסן ערובה 4

(1:250מ"קנבמקור)מגרשתכנית,ראשוןדף-(הגדלה)31.5.1949מתאריך151רישיוןחתומהגרמושקה(1)

.שטחיםוחישוב

:למסמכיםהערות

.'ג-וב,אמחסניםאתברקעמציגאינוזהלמחסןהבנייההיתר(1)

.ק"מ6070.96המחסןונפח,ר"מ999.35הואהמחסןשטחהשטחיםחישובפיעל(2)

.אדריכל,שטיינבוק.שי"עחתומההתכנית(3)

.הגרמושקהשלהשניבקצהמופיעההמקומיתהועדהחותמת(4)

קטע בהגדלה
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

מסמכים היסטוריים
דפוס ישראל  / אורנע -מחסן ערובה 4

1:100במקורמ"קנ.תכנית-(הגדלה)31.5.1949מתאריך151רישיוןחתומהגרמושקה(1)

קטע בהגדלה

431

(1)



תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

מסמכים היסטוריים
דפוס ישראל  / אורנע -מחסן ערובה 4

1:100במקורמ"קנ.חתכים-(הגדלה)31.5.1949מתאריך151רישיוןחתומהגרמושקה(1)

קטע בהגדלה
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

מסמכים היסטוריים
דפוס ישראל  / אורנע -מחסן ערובה 4

1:100במקורמ"קנ.חזיתות-(הגדלה)31.5.1949מתאריך151רישיוןחתומהגרמושקה1.

קטע ב בהגדלהקטע א בהגדלה

קטע א 

ב קטע 
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
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:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

מסמכים היסטוריים
דפוס ישראל  / אורנע -מחסן ערובה 4

1:100במקורמ"קנ.גלריהקומתתכנית-1.4.1951מתאריךשינוייםלהיתרגרמושקה1.

למבנהגלריהקומתנוספהההסבהבמסגרת.'ישראלדפוס'דפוסלביתהמחסןהסבתלשםניתןהרישיון2.

.ר"מ273שלבשטח

קטע בהגדלה
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כרטסת אתרים מבנים-2פרק 
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2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

מסמכים היסטוריים
דפוס ישראל  / אורנע -מחסן ערובה 4

1:100במקורמ"קנ.הגלריהבאזורחתכים-1.4.1951מתאריךשינוייםלהיתרגרמושקה1.

למבנהגלריהקומתנוספהההסבהבמסגרת.'ישראלדפוס'דפוסלביתהמחסןהסבתלשםניתןהרישיון2.

.ר"מ273שלבשטח

קטע בהגדלה
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:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

מסמכים היסטוריים
דפוס ישראל  / אורנע -מחסן ערובה 4

;העירמהנדסלאישורתכניותהגשתבדבראורנעמחברתמכתב12.3.1948(1)

.אורנעי"עשהוגשולתכניותביחסהעירמהנדסשלהערותמכתב7.3.1949(2)(2)

.04-3036תיק,א"עתעירוניארכיון:מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

מסמכים היסטוריים
דפוס ישראל  / אורנע -מחסן ערובה 4

המכסמשלטונותרישיוןבקבלתסיועממנולקבלבבקשההעירראשאלאורנעמחברתמכתב16.11.1949(3)

.ערובהמחסןלניהול

.אורנעחברתשלרישיוןבדברהמכסלמנהלהעירמראשמכתב18.11.1949(4)

.04-3036תיק,א"עתעירוניארכיון:מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
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:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

כרטסת אתרים מבנים-2פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

המבנהשם'מסאתר

מסמכים היסטוריים
דפוס ישראל  / אורנע -מחסן ערובה 4

ישראלדפוסלחברתשלההחכירהזכויותאתהעבירלבבקשההעירראשאלאורנעמחברתמכתב3.9.1950(5-6)

.(עמודיםשני)

.04-3036תיק,א"עתעירוניארכיון:מקור
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תיעוד מתחמי-חצי האי הירקוני 
מחסני שפך הירקון-חלק ב 

:מחקר ועריכה, תיעוד
מטרניר קרן "ד' אדרעדי סלע וינר' אדר

adisewi@gmail.comkuff1@017.net.il

:שם הפרק

הערכה והמלצות, סיכום-3פרק 

:תאריך

2017פברואר 
:עמוד

סיכום

הערובהמחסני.1

חלקהיהלאזהשטח.40-השנותבסוףהוקמוהירקוניהאיחציצפוןבשטחהממוקמיםהערובהמחסני

אחסנהבשטחיפונקציונלילצורךמענהלתתבמטרהעירוניתביוזמההוקמוהמחסנים.אביבתלמנמל

במרוחק,בכללהעירושלהירקוניהאיחצישלהצפונייםבשולייםנקבעבמרחבמיקומם.ייבואלסחורות

עלישירבאופןהשפיעהלאבמחסניםהפעילות2001לשנתעד.הציבורומעיןהשוטפתהעירוניתמהפעילות

.העירתושביועלהעירונייםהחיים

תקופתואתהמבניםייעודאתהתואםפונקציונליבסגנון,קצרהבתקופהאחתכמקשהונבנותוכננוהם

.שינועבתהליךשהםלסחורותמחסהלספקשנועדה'ריקהקופסא'כהמתפקדיםבמבניםמדובר.הקמתם

,מודרני-פונקציונליבסגנון(שיפמן)סירהבןיעקבהעירמהנדסבהנחייתאחידבאופןתוכננוהמחסנים

ידי-על,נשכרובפועלוהקמתםהמחסניםשלהמפורטהתכנוןלצורך.משותפיםמאפייניםנושאיםהםולכן

.פנימיותחלוקותבמחסניםהיולאבמקור.ומהנדסיםאדריכליםמספר,במכרזשזכוהמקימותהחברות

.למבניםבצמוד,המחסןלשטחמחוץנוספוכיסאבתי

(:נכון לתקופת הקמתם)להלן ריכוז המאפיינים המשותפים למבני המחסנים 

.  כלפי חוץבטון מודגש החזית מאופיינת בשלד -א

.  רב פינות המבנים מעוגלות-ב

.מבטון וגג שטוח ללא מעקה גגקירות יצוקים , שלד מבטון מזוייןלמחסנים -ג

. 'מ6-גובה נטו בפנים המחסנים כ', מ6.5-גובה ברוטו כ: לכל המבנים גובה זהה-ד

:בחזית נקבעו פתחים משני סוגים-ה

המקובלים'סרט'החלונותכדוגמת,ברורהאופקיתהדגשהעםוארוכיםצריםאוורורחלונות1)

.השלדשלהעמודיםממודוליותרקצרהחלוןפתח.הבינלאומיבסגנון

.'מ3.80-כהדלתפתחגובה.חיצוניתעליונהמסילהעלהנעות,מברזלהזזהדלתות

והמלצותהערכה,סיכום-3פרק

רידינגגשר.2

הגשר.אליהםקשרוללאהערובהמחסנילפניכעשורהוקם,החשמלחברתגשרגםהנקרא,רידינגגשר

.רידינגהכוחתחנתאלהירקוניהאיחצימשטחסחורותושלבנייןחומרישלושינועתפעוללצרכיהוקם

היהולמעשה,הירקוןגדותשתיביןונוחזמיןמעברשאפשרהמרחביתדרךפריצתהייתההגשרהקמת

הגשרשלהבניהטכנולוגיותאדריכלי-התכנוניבהיבט.אביבתלבתחומיהנחלמעלשנבנההראשוןהגשר

1936בשנתשהוקםהמזחשללפרטיםמאודדומיםהגשרפרטי:הקמתותקופתאתשיקפוהמקורי

.אביבתללנמלצפונית

הנשעןחדשבגשרההיסטוריהגשרהוחלףזובמסגרת.רגללהולכילגשרוהוסב2001בשנתשוקםהגשר

."ווקופגשר"כבטעותהגשרזוההזובתקופה.ההיסטורייםהכלונסאותעל

המלצות

:הירקוןשפךמחסני

,אדריכלייםערכיםנושאיםאינםהנמלצפוןבתחוםהנמצאיםהמבניםכינמצאממחקרהעולהמהמידע

אינםאלומבניםעתידילתכנוןהנוגעבכל.נמוכהחשיבותבעלימדעייםאוחברתיים,היסטוריים

.לשימורמומלצים

:רידינגגשר

,ומרחביתהיסטוריתחשובהעירוניתמתשתיתחלקמהווהרידינגגשרכינמצאממחקרהעולהמהמידע

לשימורמומלץאינוהנוכחיהגשר.הצפוניהירקוןעברעםהוותיקההעיראתהמחברכאלמנטומתפקד

.נשמרווהמרחביהאדריכליהמופעזאתעם.ההיסטורימהגשרמקורייםפריטיםבונותרוולאכמעטשכן

הנחלדפנותעםמפגש,גובה,מיקום:המרחבייםומאפייניוהגשרמופעעללשמורמומלץעתידיבתכנון

שלזוגותגביעלביסוס–המקוריהגשרשלהקונסטרוקטיבייםהמאפייניםעלשמירהוכן,צדדיומשני

.קלגשרשלאווריריומופע,פלדהמזבחיקונסטרוקציית,עגוליםכלונסאות
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:ביבליוגרפיה

.הטקסטבגוףשולבונקודתיתתרומהבעלימקורותשלהפניות:הערה

.מילואהוצאת.1865-1965ושקיעתובגאותויפונמל.1972,שמואלאביצור

.199-208:'עמ.דבירהוצאת,המדינהקוםלפני,הירקוןחופיעם.1980,שמואלאביצור

.2008,עצמיתהוצאה.ימיםלחוףישראל.2008,גדעוןשמואלי,ראובןאברמוביץ

לתלשנים101.(עורך).א,שילר:בתוך.אביבתלשלובהתפתחותהבבניינהיסודקווי.2012,אלישעאפרת

.אריאלהוצאת,189-190גיליון,33-46'עמ.אביב

לתלשנים101.(עורך).א,שילר:בתוך.הראשוןהעבריהנמלאביבתללנמלשנה2012.75,יוסיגולדברג

.אריאלהוצאת.99-112'עמ,189-190גיליון.אביב

-'אחלק:גבירולאבן-רוקחומרחבהירקוניהאיחצילמרחבפרוגרמה.2012,רועיופביאןקרןמטרני

.מרכזתכנוןמחלקת,עירובנייןתכנוןאגף,ההנדסהמינהל,אביבתלעיריית.קייםמצבח"דו

.(114)4ט"י'גל,ישראלועםישראלארץלתולדותעיתון:מול-עת',נציבים7',מרדכינאור

לשימורהחברההוצאת.30-הבשנותהירקוניהאיחצימפעלי:החלומותיריד.1996,יורםרז,עפררגב

.התיישבותואתרימבנים

.113-134'עמ25קתדרה.היישובבתולדותאפיזודה–אביב-תלנמל.1982,שמעוןשטרן

פרשיות,סיכומים,מקורות:1918-1948בהתפתחותהחיפה:בתוך.בחיפההנמל.1989,שמעוןשטרן

שלהוירטואליתבספרייהגםזמין.צביבןידהוצאת.י,ארציובן.מ,נאור:עורכים,עזרוחומרנבחרות

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12941.ח"מט

:מידעומאגריארכיונים

יםמפעליאוצרארכיון

אביבתלאוניברסיטת,לגיאוגרפיההמחלקהשלהמפותארכיון

יפו-אביבתלעירייתגנזך,יפו-אביבתלעירייתארכיון

ישראללמיפויהמרכז

העיןאלנגליתישראל

הממשלתיתהעיתונותלשכת

חיפהאוניברסיטת,נזריאןוסוראיהיונסספריית

מקורותרשימת

תיקי תיעוד  

.ובאדיבות המחברים, א"עת, מינהל ההנדסה, השימור' מחארכיון : מקור

.  תיעוד היסטורי ותיעוד אדריכלי-מתחם יריד המזרח . 2007ספטמבר , מ"בעבר אור אדריכלים אמנון 

.  נמל יפו3תיק תיעוד למחסן . 2014אוגוסט , מסטר נילי-גל

.במתחם יריד המזרח' תוצרת הארץ'תיק תיעוד למבנה . 2014נובמבר , אייל אדריכלותטל 

.א"עת, השימור' ארכיון מח. 1800-2000תיעוד היסטורי ופיסי של נמל יפו (. ?)2000, ליר אדריכלים

.  ב+אתיק תיעוד למבנה רידינג . 2014ספטמבר , אייל אדריכליםמילבאואר

אינטרנט

.  1936, "א"תנמל "של יאיר שוחט על הקמת זיכרונותיו 

http://www.yamiya.co.il/index.php?s=216: מקור

:מקור.ליברמןבנימיןהחובלרבשלסיפורו-אביבבתלהימאותהתפתחות:ליםשער

http://cgate.co.il/nostalgia/liberman/capt_lib.htm

ויקיפדיה

exportבלונדון'הודו'נמלשלהיסטוריסקר deck, west india docks1929-1930,310'עמ.

http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vols43-4/pp300-310
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חות תכנון באנגלית"דו

אביבעיריית תל ארכיון : מקור

Rendel, Palmer and Tritton Consulting Engineers, 1936. Palestine, Brief Report on Tel 

Aviv Harbour Project, October 1936. 1936, רנדל: קיצור ביבליוגרפי

De Vries John J.W., Consulting Engineer, 1937. Palestine, Preliminary Project of a Deep-

Water  Harbour at Tel Aviv.

Knappen, Tippetts, Abbett Engineering Co, 1949. Development Plan for the Port of Tel Aviv, 

by., New-York, Tel Aviv 1949.

:  סימול22760מספר פריט (. טקסט באנגלית)1936, נמל תל אביבמועצת , נמל תל אביבתוכניתח קצר על "דו

2194( 06)מיקום 40-15-1936-01

אביבעיריית תל ידיעות 

ארכיון עיריית תל אביב : מקור

קיצורים ביבליוגרפיים

52-54' עמ, ('שנה ז)1-2חוברת ידיעות עיריית תל אביב -1עירייה ידיעות 

107-111, 102' עמ, ('שנה ז)3-4חוברת ידיעות עיריית תל אביב -2ידיעות עירייה 

43-47' עמ, ('שנה ז)5-6חוברת ידיעות עיריית תל אביב -3ידיעות עירייה 

236-239' עמ, ('שנה ז)7חוברת ידיעות עיריית תל אביב -4ידיעות עירייה 

(1935-1936)ו "השנה תרצספר ידיעות עיריית תל אביב –5ידיעות עירייה 

(1937-1938)ח "השנה תרצספר ידיעות עיריית תל אביב –6ידיעות עירייה 

124-125' עמ, ('שנה ט)5חוברת ידיעות עיריית תל אביב –7ידיעות עירייה 

52' עמ, ('שנה י)3-4חוברת ידיעות עיריית תל אביב –8ידיעות עירייה 

פרסומים של אוצר מפעלי ים 

ארכיון עיריית תל אביב : מקור

קיצורים ביבליוגרפיים

ארכיון  (. טקסט באנגלית)1937, מ"אוצר מפעלי הים בע, תכנון ראשוני של נמל מים עמוק תל אביב-1י "אמ

.2194(02)מיקום 40-15-1937-01: סימול22761מספר פריט , עיריית תל אביב

אוצר מפעלי הים  , ח"תרצ' ב באדר א"קובץ לכבוד פתיחת הנמל לנוסעים ביום כ: נמל תל אביב-2י "אמ

40-15-1938-01: סימול22762פריט , ארכיון עיריית תל אביב(. טקסט בעברית ובאנגלית)1938, מ"בע

.2194( 05)מיקום 

(.  טקסט בעברית ובאנגלית)1946, מ"אוצר מפעלי הים בע, 1936-1946ו "תש-ו"תרצנמל תל אביב -3י "אמ

.2194( 03)מיקום 40-15-1946-01: סימול22763פריט , ארכיון עיריית תל אביב

ארכיון עיריית תל  (. טקסט באנגלית)1949, מ"אוצר מפעלי הים בע, לנמל תל אביבפיתוח תוכנית -4י "אמ

.2194( 01)מיקום 40-15-1949-01: סימול22764פריט , אביב

פריט  . 1957, אוצר מפעלי ים, נמל תל אביבשליד לקראת הישיבה הראשונה של המועצה המייעצת -5י "אמ

2194( 09)מיקום 40-15-1957-01: סימול43072

,  מ"אוצר מפעלי הים בע, בנמל תל אביבהכנסת לקראת ביקור ועדת הכלכלה של : נמל תל אביב-6י "אמ

.2194( 04)מיקום 40-15-1960-01: סימול22765פריט , ארכיון עיריית תל אביב. 1960

-40-15: סימול22766פריט , ארכיון עיריית תל אביב. 1961, א"תשכ-ו"תרצ: לנמל תל אביבה "כ-7י "אמ

.2194( 07)מיקום 1961-01

(  11)מיקום 40-15-2004-01: סימול64804פריט . 2004, אוצר מפעלי ים, נמל תל אביבשיקום -8י "אמ

2194.
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מטרניקרןר"ד'אדר

מקצועיפרופיל

העולותבדילמותמתמחה.שימורמוטהעירוניובתכנוןמבניםבשימורהתמחותבעלתרשויהאדריכלית

משמשת.הפיתוחוצורכיהעירוניהתכנוןלדרישותביחסהשמורהנכסשלובמעמדושימורמהלכיסביב

ונכסנוףופיתוחשימור'שנילתוארבמסלולמרצה.מרכזמחוזהמחוזיתהתכנוןללשכתשימוריועצת

.הטכניוןשלבשימורהתמחותעםבארכיטקטורהלמגיסטרובתוכנית,אילןברבאוניברסיטת'תרבות

.ישראלובאיקומוסהחינוךמשרד,לאונסקוהישראליהוועד,עולמיתלמורשתהישראליתבוועדהחברה

שירותימספקהמשרד.שימורמרכיביהכולליםמדיניותומסמכימתארתכניותשלובהכנהבליווימתמחה

לאתריםתיעודועבודותמורשתסקריבעריכתזהובכלל,האדריכליהשימורבתחוםותכנוןייעוץ,מחקר

.הארץברחביהיסטוריים

השכלה

בראוניברסיטתשלוסביבהלגיאוגרפיההמחלקה,בהצטיינותPh.Dבפילוסופיהדוקטורתואר,2009

קרןבפרסזכתההעבודה.מצטייניםלסטודנטיםאילןבראוניברסיטת'נשיאמלגת'תכניתבמסגרת,אילן

.שניצר

Politecnico)במילנוהטכניוןשללארכיטקטורההפקולטה,באדריכלותתואר,1999 di Milano),

.שנילתוארישירמסלול.איטליה

אקדמייםמחקרתחומי

האדריכלותשלהיסטוריה;אדריכליתיעוד;בנויהתרבותיתמורשת;ובניהתכנוןדיני;אדריכלישימור

.היסטורייםמרכזיםעלבדגשעירוניתהתחדשות;י"בא

נבחריםוכנסיםפרסומים

אתרים".בישראלשימורהחלטותקבלתבתהליךומעמדוהאדריכליהערך.2015,קרןמטרני"

.2015ספטמבר,5גיליון,המגזין

המשכיותבין,הבנויההתרבותיתהמורשתשימורתפיסת.2013,מטרניוקרןכהן-עמיתעירית

.2013ספטמבר,3גיליון,המגזין"אתרים".לתמורה

ועיצובתפיסהתרבותנופי:פנלמנחת;2012,התרבותמורשתלשימור1-ההארציהכינוס.

Metrany, K. Amit-Cohen, I., 2009. 'The Modern Movement Heritage in Tel Aviv –

Between Spatial Distribution and Public Consciousness. In: Tel Aviv 100 Years,

DOCOMOMO 40: 83-88.

תלשלהישןהעירוניהמרכזשלהמקרה:לסביבהויחסו"השמורהנכס":דוקטורלתוארתזה

.2008אילןבר,וסביבהלגיאוגרפיההמחלקה,כהן-עמיתעיריתר"דבהנחיית.אביב

לתוארתזהDottore in Architettura:ביולהתערבותהצעה:בוקקבעיןאקולוגימלון-

Arturo'פרופבהנחיית.(באיטלקית)המרפאתיירותלפיתוחקיימא-ובתארכיטקטונית

Dell'Acqua Bellavitis,1999איטליה,במילנוהטכניון.

התיעודעורכות

וינרסלעעדי'אדר

מקצועיפרופיל

בצוותוחברהחיפהמחוזיתוועדהשלהשימורכיועצתמשמשת.בשימורהתמחותבעלתרשויהאדריכלית
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