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מבוא

מסמך זה הינו חלק מנספח השימור של תכנית מתאר 
ויש לראותו   ,2013 לקרית אתא הנמצאת בהכנה מאז 
מצב  בדו”ח  הבנויה,  המורשת   :10 פרק  של  כהמשכו 
קיים שהוכן במסגרת תוכנית המתאר והושלם בינואר 

.2014

הבנויה  למורשתה  משמעות  הצהרת  מציג  המסמך 
ועימה הצעה למנגנון שימור  והנופית של קרית אתא, 
מורשת  אתרי  שבתחומם  שימור  איזורי  הכולל  עירוני 
אתא  קרית  עיריית  מנהלת  לא  שכיום  יצוין  נקודתיים. 
ועדת  בעיר  הוקמה  לא  וכן  עירונית,  שימור  רשימת 
לחוק  הרביעית  התוספת  להוראות  בהתאם  שימור 
התכנון והבנייה. לאור זאת, לא מצוי בידי העירייה מסד 

נתונים רשמי הנוגע לאתרי המורשת התחומה.

 האתרים המזוהים ברשימה זו לוקטו, נבדקו ונבחרו על 
בסיס מידע מהמקורות הבאים : רשימת אתרים לשימור 
המועצה  של  האתרים  רשימת  פישר,  בבית  המצויה 
עם  שיחות  העיר,  תושבי  עם  שיחות  אתרים,  לשימור 
צוות התכנון, ארכיון בית פישר ,אתר האינטרנט ‘מעטה 

לאתא: גלגולה של קרית אתא’,  סיורים בעיר.

ערכיותם של אתרי המורשת הוערכה על פי הפרמטרים 
הבאים: 

א.        ערך הסטורי בהקשר לאחד או יותר מנושאי 
ה-30-50,  שנות  )מורשת  אתא  קרית  של  הרוחב 
לציר  השתייכות  קאופמן,  תכנית  לשלד  השתייכות 
ישובים   : נעדרת  להסטוריה  השתייכות  הסטורי, 

קדומים, ישובים ערביים, מעברות(. 

ערך קהילתי  ב. 
ערך אדריכלי- אסתטי ג. 

מצב השתמרות  ד. 

לאחר סקירתם ובחינתם בהתאם לקריטריונים שלעיל, 
מוינו האתרים לפי המדרג הבא: 

מחייב  מיוחדת.  חשיבות  מורשת  אתר  גבוה:   .1
לא  שימור.  בועדת  התערבות/דיון  טרם  מלא  תיעוד 

תותר הריסה.

לבצע  יש  חשיבות.  בעל  מורשת  אתר  רגיל:   .2
פיתוח  או  מחזור  לשקול  ובעקבותיו  אשר  מלא  תיעוד 
שיתוף  ולממצאי  התיעוד  לממצאי  בכפוף  האתר.  של 
אתרי  מרשימת  האתר  של  הסרה  גם  תתכן  ציבור 

המורשת.

נמוך: אתר מורשת בעל חשיבות נמוכה או לא   .3
ברורה. יש לבצע סקר ראשוני/תיעוד מקדמי, ובכפוף 
ניתן  ציבור  שיתוף  הליך  וממצאי  התיעוד  לממצאי 
לשקול הסרה מרשימת אתרי המורשת, הריסה/מיחזור 

של המבנה.

ברשימת  להכללתם  הצדקה  שאין  אתרים   .4
אתרי המורשת- לא נכללים בחוברת זו.1

עוד כולל מסמך זה:
הוראות  שימור לשילוב בהוראות תכנית המתאר  .1

טבלת אתרי מורשת  .2
תשריט שימור  .3
כרטיסי איזור  .4
כרטיסי אתר  .5

זכרון  גני   , פסלים  )אנדרטאות,  שונים  מסוגים  זכרון  אתרי    .1
ועוד( אינם נכללים ברשימת האתרים, שכן מנגנון בשימור אינו הכלי 
המתאים להם. עם זאת, אתרים אלה הינם בעלי חשיבות קהילתית 
ספציפית  להתייחסות  ראויים  והם  העיר,  של  העירוני  במרחב 
במסגרת תכנית המתאר כחלק ממרכיביה הבנויים והנופיים של העיר

כפר עטא בשנות ה-30'. מקור: מאז ועד עתה, קרית אתא

 איזורי מורשת 

 
 
 
 

 איזורי שימור

 לב העיר:  איזור א

 קרית בנימין :איזור ב

 פס הירק: איזור ג

 
 איזורי חיפוש

 מוסדיים

 מתחם גילעם: איזור ד

 גבעת המשטרה: איזור ה

 
איזורי חיפוש 

 קהילתיים

 'גבעה א: איזור ו

 גבעת הרקפות: איזור ז

 (שכונת התימנים)נוה אברהם : איזור ח
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הצהרת משמעות

אסופה  למעשה  הינה  דהיום  אתא  קרית   .1
או  חקלאי  אופי  בעלות  התיישבות  יחידות  של 
עירונית  ישות  לכדי  התקבצו  השנים  שברבות  פועלי, 
מעובדה  רבה  במידה  נגזר  הקריה  של  אופיה  אחת.  
אופיים  בעלות  הינן  העיר  של  השונות  שכונותיה  זו- 
בגודל  ומתבטאים  הקמתן,  מנסיבות  הנובעים  שונים 
של  ובשילוב  הבנייה  באופי  המגרשים,  ופרופורציות 

אלמנטי הנוף והגריד העירוני בתוכם.

חיפה:  מפרץ  בהתפתחות  אתא  קרית  של  מיקומה   .2
מפרץ  של  הדרום-מזרחי  בחלקו  נמצאת  אתא  קרית 
החקלאית  ההתיישבות  גובלת  בו  במקום  חיפה, 
בגבעות הגליל התחתון עם אזורי התעשייה של המפרץ 
ומישור עמק זבולון. בסמוך אליה מצויים בתי הזיקוק, 
הנפט  צינור  וקו  התעופה  שדה  הרכבת,  סדנאות 
מוצקין,  קרית  ביאליק,  )קרית  הקריות  בין  ההיסטורי. 
להצביע  ניתן  שמואל(  קרית  חיים  קרית  ים,  קרית 
שנוסדה  ביותר,  הותיקה  הקריה  כעל  אתא  קרית  על 
ראשיתה  הקריות,  משאר  בשונה   .1925 בשנת  כבר 
בעוד  כפרי,  אופי  בעלת  בהתיישבות  אתא  קרית  של 
פועלים הקשורות  כהתיישבויות  נוסדו  הקריות1   שאר 
בתעשייה המתפתחת במפרץ חיפה. ובכל זאת, לקרבה 
הפיזית אל התעשיות המתפתחות במפרץ חיפה היתה 
השפעה לא מבוטלת על התפתחותה של קרית אתא. 
‘החברה להכשרת מפרץ חיפה’ שהובילה את תהליך 
רכישת קרקעות המפרץ ויישובו, הביאה להקמתן של 
כמגורים  ה-30  שנות  נחום בראשית  וקרית  בנימין  תל 
לעובדי מפעל “נשר” ומפעלים נוספים בסביבה. בשנים 
אלה הוקמו גם בקרית אתא עצמה מפעלים2  שניצלו 
את המשאבים המופקים במפרץ חיפה ואת קרבתם של 
מפעל  מלבד  ותובלה.  שינוע  כאמצעי  והרכבת  הנמל 

ומפעל  ‘צבע’  החרושת  בית  הם  לכך  דוגמאות  אתא, 
 ,3  1934 בשנת  שנוסדו  לבניה  בידוד  לחמרי  ‘בטוניט’ 
והמפעל ‘דשנים וחומרים כימיים’ שהוקם בסמוך לבתי 
שלו.  הלוואי  בתוצרי  והשתמש   1946 בשנת  הזיקוק 
הפועלים  והתיישבויות  התעשייה  התפתחות  לפיכך, 
בשנות ה-30’50-’ מהווים נדבך משמעותי בסיפורה של 

קרית אתא כחלק מהתפתחות המפרץ.

איזור קרית אתא עשיר בממצאים ארכיאולוגיים   .3
מהתקופה  החל  אנושית  התיישבות  על  המעידים 
הניאוליתית ועד לעת המודרנית. באופן ספציפי מצטיין 
ומתקנים המהווים  בורות מים  האיזור בגתות, בריכות, 
ביזנטיים  ובקברים  קדומה,  חקלאית  לפעילות  עדות 
אחוזת  ובאזור  העיר  בדרום-מזרח  הברונזה  ומתקופת 
ועם זאת, שפע הממצאים המבטאים את עברו  מולר. 
מאד  מינורית  נוכחות  בעלי  הינם  האיזור  של  העשיר 
פיזי  מאפיין  כעל  עליהם  להצביע  ניתן  ולא  בשטח, 

משמעותי ברקמתה ההסטורית העכשווית של העיר. 

בדומה לשרידי היישובים הקדומים ניתן לציין   .4
את היישובים הערביים כופרתא, וערת א-סריס וחרבת 
שרתא )כיום האתר הארכיאולוגי תל שאראטי בגבעת 
הרקפות(, שלמרות נוכחותם המשמעותית בהסטוריה 
 ,1925 בשנת  עטא  כפר  הקמת  טרם  המקום  של 

לתקופתנו שרדו מהם פרגמנטים בודדים בלבד. 

עצמאי  נרטיב  המציעה  נוספת  התיישבות  צורת   .5
הינה שבע שכונות המעברות שהוקמו בשנות ה-50’ ברחבי 
העיר. ברור כי כיום, עבור רבים מתושבי העיר מהווה קיומן 
ההסטורי של המעברות את המורשת איתה הם מזדהים 
יותר מכל, ואולם במציאות, בשטח, לא נותר מהן דבר.    

ביאליק(. קרית  בשטח  )כיום    1924 בשנת  זבולון  בעמק  הראשונים  המתיישבים  כץ,  וסבינה  אפרים  ע"י  שהוקמה  סבינה',  'חוות  למעט   .1

ולנדאו. פישר  אברמסקי,  טבצ’ניק,  משפחות:  ,ארבע   1925 בסתיו  לקרקע  עלו  עטה  בכפר  היהודים  המתיישבים  ראשוני 
2. "בשנות השלושים חלו מספר תהליכים במקביל באזור המפרץ ובכפר עטה, שהיה חלק מהתיישבות כוללת במפרץ חיפה על אדמות חברת 
הכשרת היישוב וקרן קימת לישראל. בראשית שנות השלושים הגיעו לכפר עטה מספר יזמים מגרמניה, והקימו בו תוך זמן קצר חמישה בתי 
חרושת קטנים: "בטוניט" )בית חרושת לבטון מוקצף( , "צבע" )בית חרושת לצבעי תעשייה( , "אסטרא" )בית חרושת לייצור סדקית( , "דה האז" 
)בית חרושת לסיגרים ולטבק( , ו"טעמיה" )בית חרושת לחלווה ולממתקים("- מתוך בר-אור, בגדי אתא - סיפורו של מפעל ישראלי מיתולוגי, 2011
3. מתוך 'כפר-עטה 1925-1945: פרוטוקולים, דינים וחשבונות, רשימות', ליקט וערך מ. פלינט מזכיר המועצה המקומית, ינואר 1945, עמ' 34-36. 

קרית אתא, קרית בנימין וקרית שטנד, מפה בריטית, שנות ה40
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הצהרת משמעות

מפעל אתא, 1952, מקור: מוזיאון בית פישר, קרית אתא

המבוטאים  המרכיבים  עם  כן  אם  נותרים  אנו   .6
העיר:  של  הקיימת  ברקמתה  ביותר  הניכר  באופן 
בסיס  על  ה-30’  בשנות  )שנוסד  אתא  כפר  היישובים 
ה-20’,  בשנות  עטא  כפר  של  הראשונית  ההתיישבות 
ובהתאם לתכנית ‘כופריתא’ של קאופמן( וקרית בנימין 
עצמאית  עזר  משקי  כשכונת  ה-30’  בשנות  )שנוסדה 
לפועלים(. תכנית קאופמן, שהתוותה את חלקה המרכזי 
טופוגרפיה  קווי  על  נשענת  הקריה,  של  ביותר  והגדול 
קיימים, ועקבותיה ניכרים היטב גם בשלד שעליו מושתת 
זו היא הנכס התכנוני- הסטורי  המבנה העירוני. תוכנית 

המשמעותי ביותר של העיר.

שדרות  הן  העיר  של  הבולטים  ממאפייניה   .7
העצים, המקנות לה אופי של עיר קטנה טובלת בירק. 
מאפיין זה הוא אחד מהמוטיבים האורבניים האיכותיים 
והטיפוסיים ביותר בעיר, ומומלץ לשמרו כסממן המקנה 
הנושק  מימדים  קטן  אורבני  כיישוב  זהותה  את  לעיר 
‘עיר  התכנית:  עורכי  שניסחו  כפי  או  הכפרי,  למרחב 
טובלת בירק, המשלבת יתרונות של כפריות ועירוניות 

בתמהיל מאוזן של בינוי ושטחים פתוחים’.  

אולי  משמעותי,  גורם  היה  אתא  מפעל   .8
אתא  קרית  של  בהתפתחותה  ביותר,  המשמעותי 
איתן  פרנסה  מקור  להיותו  ה-30’. מעבר  החל משנות 
בפיתוחה,  כלכלי  ומנוע  העיר  מתושבי  ניכר  לחלק 
הייתה למפעל תרומה לא מבוטלת בבניינה הפיזי של 
האירופאיות  התעשייה  ערי  לתפישת  בהתאם  העיר1. 
בהן המעביד דואג לכל צרכיהם של העובדים, הוקמו 
שכונות ומבני מגורים עבור עובדי מפעל אתא, לרבות 
שרותים כגון צרכניה ומעונות יום לילדיהם: עוד בטרם 
1934 הוקם לידו צריף  השלמת הקמת המפעל בשנת 
זמנית,  מגורים  שכונת  ובהמשך  הפועלים  למגורי 
ובתמיכת בעלי  ביוזמת  שלימים הפכה ל”חצר מולר”. 
המפעל הוקמו ‘שכון פועלי אתא’ בשנת 1941 ממזרח 
למפעל, ברחובות הזית/ נוף הכרמל/ הגפן, ו-45 משקי 
העזר של שכונת “בתי חנה” בקריית בנימין בשנת 1947. 
הבתים נמכרו בתנאי משכנתה נוחים לעובדים קבועים 
בכירים באתא.  הנהלת אתא אף הושיטה סיוע כספי 
גבעת  שיכון  הקמת  את  שיזמו  פועלים  להתארגנויות 
 2 דירות  עם  בודדים  בתים   40  1946- בשנת  א’  אתא 
חדרים2 , ושיכונים נוספים שזכו לכינוי “שיכון אתא” ב’ 
ו-ג’, בהם השתכנו אגודות שיתופיות של עובדי מפעל, 

חיילים משוחררים ואחרים. 

העיר:  ברחבי  פזורים  המפעל  מורשת  של  שרידים 
בחצר “מולר”, בשדרת אתא, בשרידי שיכון הפועלים 
וב”בתי חנה”, בבנין בו שכנה חנות  נוף כרמל  ברחוב 
של  –מזרחית  הדרום  בפינה  תילו  על  ועומד  המפעל 
שאף  ויתכן  ישראל,   שבטי  ורחוב  העצמאות  רחוב 
ו-ג’.  ב’  א’,  אתא  בשכונות  העובדים  שיכוני  בשרידי 
גם כיום, מרכיב מרכזי בזהותה של קרית אתא קשור 
בו במשך שנות הקמת  ובדימוי שנקשר  במפעל אתא 
המדינה: דימוי של ייצור כחול לבן: מקומי, פועלי, צנוע, 
ענייני,מסתפק במועט. הדימוי של היצרנות והפועליות 
של ישראל הצעירה מגולם יותר מכל בראש הממשלה 
כי  אין כל ספק  נצחית בבגדי אתא.  גוריון הלבוש  בן 
מפעל אתא היה גורם מרכזי בפיתוחה של קרית אתא 
לא  עצמו  שמהמפעל  העובדה  אף  ועל  לעיר,  מכפר 
נותר כמעט דבר, זהותה של קרית אתא כעיר פועלים 
דימויה  את  רבה  במידה  ומעצבת  נשמרת  ותעשיה 

העצמי הייחודי עד היום.

ניתן לראות בבירור  9.        לאור כל האמור לעיל, 
ובעיצוב  בהתפתחות  ביותר  המשמעותית  שהתקופה 
לשנות  ה-30’  שנות  בין  היתה  אתא  קרית  של  פניה 
ה-50’. לאור חשיבותה בהסטוריה של העיר ונוכחותה 
מומלץ  העיר,  של  הקיימת  ברקמתה  הדומיננטית 
שהשאירה  הפיזיים  האלמנטים  למכלול  להתייחס 
תקופה זו כאל שלד המורשת העירונית, וכאל מועמדים 

מועדפים לחיזוק, שימור ופיתוח.  

1.   יצויין שבאמצע שנות ה-30' אפילו שמו של הכפר שונה מ'כפר עטא' ל'כפר אתא' בהתאמה לשמו של המפעל שהוקם בתחומיו. 
2.   מתוך 'כפר אתא – קובץ ידיעות' בעריכת א. סמדר, יולי 1965, הוצאת המועצה המקומית כפר אתא, עמ' 26
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המלצות
הנובע  המגוון  את  ולחזק  לשמר  מומלץ  א. 
העיר  את  המרכיבות  השונות  ההתיישבות  מיחידות 
השונים,  והאיזורים  לשכונות  שונה  התייחסות  היום- 
בהתאם  דיפרנציאלי,  באופן  הבנייה  ציפוף  עידוד 

לאיכויות הספציפיות של השכונה/ הרחוב.

מומלץ לחזק את השלד האורבני של תכנית  ב. 
והשדרות  הרחובות  וחתכי  מדרג  לרבות  קאופמן, 

המאפיינות את  העיר.

לכושר  בהתאם  ובנייה  פיתוח  לקדם  יש  ג. 
הכללי  ולאופי  הרחוב,  חתכי  של  הויזואלי  הנשיאה 
המשלב כפריות ועירוניות. מומלץ להכפיף את הקלות 

תמ”א 38 לעקרונות אלה.

השונות  שכונותיה  זהות  את  לאפיין  מומלץ  ד. 
של העיר בעזרת ההיסטוריה הספציפית של המקום, 
ההסטוריות  השכבות  של  הנכחה  באמצעות  בפרט 
 3-5 סעיפים  )ראו  הקיימת  מהרקמה  הנעדרות 
שטח  פיתוח  לקדם  מומלץ  המשמעות(.  בהצהרת 
המשלב מחוות נופיות לעבר רלוונטי שנעלם )לדוגמא 
המעברות( או לחילופין לשלב ממצאים ששרדו באופן 
סביבתם  את  ויעשיר  משמעותם,  על  אור  שישפוך 
כפרים  שרידי  או  ארכיאולוגיים  ממצאים  )לדוגמא 
ערביים(. מומלץ לקיים תהליך שיתוף ציבור בנושא זה.

המורשת  אתרי  של  הצנוע  אופים  בשל  ה. 
ערכים  של  ובהיעדרם  אתא,  בקרית  והנופית  הבנויה 
לגזור  יש  במרביתם,  מובהקים  ואסתטיים  אדריכליים 
לערכי  מתרומתם  בעיקר  שימורם  ואופי  היקף  את 
להם  שמייחסים  ומהמשמעות  מצויים,  הם  בו  האיזור 
תושבי העיר. לשם זיהוי משמעויות אלה ורתימתם של 
אתרי המורשת לביסוסה של זהות עירונית, יש לקיים 
הכלולים  האתרים  לכל  בנוגע  ציבור  שיתוף  הליכי 
במסמך זה, ובפרט אלה שזכו לדירוג ‘רגיל’ או ‘נמוך’. 

קונצרט בשיכון חיילים בקרית נחום. מקור: מעטא לאתא

כפר אתא, 1947. מקור: מעטא לאתא

שיכוני שנות ה70. מקור: מעטא לאתא
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כפר אתא, 1947. מקור: מעטא לאתא

שיכוני שנות ה70. מקור: מעטא לאתא

הנחיות לתכניות מפורטות באיזורי שימור 

כל אתרי המורשת הכלולים בתכנית זו מצויים   .1
בתחום איזור שימור או איזור חיפוש כמפורט להלן. 

יהוו  זו  בתכנית  הכלולים  המורשת  אתרי  כל   .2
בסיס לעריכת רשימת שימור עירונית שתוקם בהתאם 
והבנייה  התכנון  לחוק  הרביעית  התוספת  להוראות 
שיתוף  הליכי  לממצאי  בהתאם  לעת  מעת  ותתעדכן 

ציבור כמפורט להלן. 

תייעץ  כחוק  בהרכבה  עירונית  שימור  ועדת   .3
בכל  המקומית  ולועדה  המקומית  הרשות  למועצת 
מרחבי  בתחום  המצויות  מפורטות  לתכניות  הנוגע 
השימור ונוגעות לאתרי השימור המצוינים במסמך זה. 
הנחיות  לבין  מפורטות  תכניות  בין  ההתאמה  בדיקת 
איזורי השימור תהיה בסמכות ובאחריות הועדה לתכנון 

ובנייה באגף תכנון מהנדס העיר.   

ובנייה  הריסה  פעולות  או  תכנון  קידום  טרם   .4
במגרשי האתרים הכלולים בתכנית זו יש לבצע תיעוד 
מקדים לכל אתר, בהתאם לדגשים המצוינים בכרטיסי 

האתר המצורפים כנספח לתכנית זו.   

היקף ואופי שימורם של אתרי המורשת הבנויה   .5
הם  בו  האיזור  של  נגזרת  יהיה  אתא  בקרית  והנופית 
שמטרתו  ציבור  שיתוף  של  לתהליך  בכפוף  מצויים, 
לזהות את ערכי המורשת המשויכים לכל אחד מהם.  

לשם כך, זוהו שלושה סוגים של איזורי מורשת:
אזורי שימור-  איזורים ותיקים בעלי   א.   

זהות מרקמית ברורה, וכן שלד של שדרות או    
איזורי  היסטוריות.  בתכניות  פתוחים שמקורם  שטחים 
השימור הכלולים בתכנית זו הינם: איזור א: לב העיר; 

איזור ב: קרית בנימין; איזור ג: פס הירק.
איזורי חיפוש מוסדיים- שטחי מוסדות  ב.   
מערך  המכילים  לציבור  נגישים  אינם  שכיום  ותיקים 
מבנים ותיקים שלחלקם ערכים אדריכליים והסטוריים. 
הינם:  זו  בתכנית  בכלולים  המוסדיים  החיפוש  איזורי 

איזור ד: מתחם גלעם; איזור ה: גבעת המשטרה.
שכונות  קהילתיים-  חיפוש  איזורי  ג.   
שכבות  שרידי  ובתחומן  ותיקות,  בקהילות  המיושבות 
ושניתן  הקיימת,  ברקמה  נוכחות  שאינן  הסטוריות 
לבטא  מנת  על  הציבוריים  השטחים  בפיתוח  לשלבן 
ולהנגיש מורשת משותפת. איזורי החיפוש הקהילתיים 
איזור  א’;  גבעה  ו:  איזור  הינם:  זו  בתכנית  הכלולים 
)שכונת  אברהם  נווה  ח:  איזור  הרקפות;  גבעת  ז: 

התימנים(.

לא תותר הריסה או שינוי משמעותי של  אתר   .6
חיפוש עד לאחר שבוצע  איזור  מורשת המצוי בתחום 

מקצוע  איש  יבצע  הציבור  שיתוף  הליך  את   .8
ייעודי בהסתמך על המידע שנאסף במסגרת מסמכי 
המורשת   :10 פרק  ובפרט  המתאר  תכנית  של  הרקע 
הבנויה: דו”ח מצב קיים, ובהצהרת המשמעות וכרטיסי 

האתר המצורפים כנספח לתכנית זו.

עירונית אחידה  שילוט  מומלץ לפתח מערכת   .9
השילוט  )כדוגמת  בעיר  המורשת  ואתרי  מבני  עבור 
כחול של המועצה לשימור אתרים(. שילוט מתאים יוצב 
ליד אתרי המורשת ויתאר בקצרה את האתר וחשיבותו 

ההסטורית.

עד לביצוע הליכי שיתוף ציבור יטופלו האתרים   .10
לדירוגם  בהתאם  מורשת’  כ’אתרי  זו  תכנית  שמזהה 
בכרטיסי האתר המצורפים כנספח לתכנית זו, ועל פי 

המפתח שלהלן: 
גבוה: אתר מורשת חשיבות מיוחדת.  א.   
מחייב תיעוד מלא טרם התערבות/ דיון בועדת שימור. 

לא תותר הריסה.
רגיל: אתר מורשת בעל חשיבות. יש  ב.   
לבצע תיעוד מלא ובעקבותיו לשקול מחזור או פיתוח 
ציבור  שיתוף   / התיעוד  לממצאי  בהתאם  האתר.  של 
ובכפוף להחלטת ועדת השימור תתכן גם הסרה של 

האתר מרשימת אתרי המורשת.
חשיבות  בעל  מורשת  אתר  נמוך:  ג.   
ראשוני/תיעוד  סקר  לבצע  יש  ברורה.  לא  או  נמוכה 
מקדמי, ובהתאם לממצאיו / ממצאי שיתוף ציבור ניתן 
הריסה/ או  המורשת,  אתרי  מרשימת  הסרה  לשקול 

מיחזור של המבנה.

להלן הוראות פרטניות לאיזורי השימור:   .11

איזור שימור א- מרכז העיר
ומידרג הרחובות  מידות  תוואי,  ויחוזקו  ישומרו   .1

הראשיים והמשניים בשלד האורבני הקיים.
בנייה באיזור זה תהיה בהתאם לכושר הנשיאה   .2
המשלב  הכללי  ולאופי  הרחוב,  חתכי  של  הויזואלי 
באיזור  הבנייה  תעלה  לא  ככלל,  ועירוניות.  כפריות 
למעלה  שרוחבן  ובשדרות  ברחובות  קומות   8 על  זה 
מ-30 מטר, ועד 6 קומות בשאר האזור. יש להכפיף את 
הקלות תמ”א 38 למגבלות אלה. יוצא מהכלל לתנאים 

אלה יהיה תחום תכנית כ-222.
הבנייה  למגבלות  יוכפף  לא  העצמאות  רחוב   .3
הבינוי  להוראות  אלא  לעיל   2 בסעיף  המתוארת 

המפורטות בתכנית המתאר.
שתילה  בוגרים.  עצים  ישומרו  העיר  בשדרות   .4
ומשטחי חיפוי חדשים יבוצעו בהתאם למגוון הקיים או 
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הוראות לאיזורי ואתרי שימור
איזור שימור ב: קרית בנימין

תוך  הקיים,  האורבני  השלד  ויחוזק  ישומר   .1
וכרחובה  הכניסה  כשער  שרת  משה  שדרות  שימור 

הראשי של השכונה.
2.  הקשר הויזואלי והפיזי הישיר בין שדרות משה 
לו  שמעבר  הציבורי  והמרחב  המים  מגדל  לבין  שרת 

ישומר, יחוזק ויפותח כציר הולכי רגל.
בנייה באיזור זה תשמור על אופיה ההיסטורי   .3
הכפרי של השכונה. בכפוף להוראות תכנית כ/251 ב’, 
לא תעלה הבנייה באיזור על 3 קומות ולא יותר איחוד חלקות.

איזור חיפוש ג- פס הירק
ירוק  כשטח  האיזור  של  המקורי  ייעודו  ישומר      .1
המשמש לחציצה בין איזור התעשייה לשטחי המגורים 

של העיר.
2.    במסגרת תכניות לפיתוח ושדרוג המרחב הציבורי 
יש לבחון שילוב שרידי בסיס הלגיון ויצירת זיקה בינו 

לבין אנדרטת הלחי הסמוכה

איזור חיפוש ד- מתחם גלעם
האיזור  של  לפיתוחו  תכנית  כל  קידום  טרם    .1
יערוך היזם סקר מקדים של כלל המתחם בו יזוהו ערכי 
ומצב השתמרותם.  בו  המצויים  הנוף  ויחידות  המבנים 
העירונית,  השימור  ועדת  בפני  יוצגו  הסקר  ממצאי 
ובהתאם לשיקול דעתה יוכלל האתר, כולו או חלקים 

ממנו, ברשימת השימור העירונית. 
תכנית לפיתוח האתר תלווה בתיעוד מלא של כל    .2
חלקי האתר שהוכללו ברשימה העירונית, ויישום המלצות 

תיק התיעוד בתכנית המוצעת יהווה תנאי לאישורה. 

איזור חיפוש ה- גבעת המשטרה
האיזור  של  לפיתוחו  תכנית  כל  קידום  טרם   .1
מקדים  סקר  התכנון  למוסד  המוסד  הנהלת  תגיש 
של כלל המתחם בו יזוהו ערכי המבנים ויחידות הנוף  
המצויים בו ומצב השתמרותם. ממצאי הסקר יוצג בפני 
ועדת השימור העירונית, ובהתאם לשיקול דעתה יוכלל 
האתר כולו או חלקים ממנו ברשימת השימור העירונית. 
תיעוד  בהכנת  תותנה  האתר  לפיתוח  תכנית   .2
העירונית,  ברשימה  שהוכללו  האתר  לחלקי  מלא 

וביישום המלצות תיק התיעוד בתכנית המוצעת. 

איזור חיפוש ו- גבעה א
טרם פיתוח המרחב הציבורי בשכונה יבוצע הליך   .1
שיתוף ציבור כמפורט בסעיפים 7-8 לעיל. במסגרת הליך 
א’,  גבעה  של  והנעדרת  המרובדת  ההיסטוריה  תוצג  זה 
לרבות איתור של ממצאים ארכיאולוגיים שנחפרו בעבר 
זיהוי  א-סריס,  ווערת  הכפר  שרידי  זיהוי  קועה(,  )חרבת 

שיכון פועלי אתא א’, ומיקום המעברות של שנות ה-50’.
ושדרוג   לפיתוח  תכניות  של  הכנתן  במסגרת   .2

לשימור  מדיניות  תפותח  בשכונה  הציבורי  המרחב 
והנכחת מורשת נעדרת בהתאם לממצאי שיתוף הציבור. 
בית  מבני  של  והשמשה  מיחזור  לבחון  יש   .3
לפיתוח  בתכניות  ושילובם  הגטאות  לוחמי  הספר 

ושדרוג המרחב הציבורי.
יש לבחון שילוב אתר ו2, לרבות המבנה והבוסתן   .4

הסובב אותו, בתכניות לפיתוח ושדרוג המרחב הציבורי.

איזור חיפוש ז- גבעת הרקפות
יבוצע  בשכונה  הציבורי  המרחב  פיתוח  טרם   .1
לעיל.   7-8 בסעיפים  כמפורט  ציבור  שיתוף  הליך 
במסגרת הליך זה תוצג ההיסטוריה המרובדת והנעדרת 
ממצאים  של  איתור  לרבות  הרקפות,  גבעת  של 
הכפר  מיקומו של  וזיהוי  בעבר  ארכיאולוגיים שנחפרו 

חרבת שרתא, ומיקום המעברות של שנות ה-50’.
ושדרוג  לפיתוח  תכניות  של  הכנתן  במסגרת   .2
לשימור  מדיניות  תפותח  בשכונה  הציבורי  המרחב 
והנכחת מורשת נעדרת בהתאם לממצאי שיתוף הציבור. 
בתכניות  נופי  כאלמנט  ישולב  המים  מגדל   .3

לפיתוח ושדרוג המרחב הציבורי.

איזור חיפוש ח- נווה אברהם )שכונת התימנים(
יבוצע  בשכונה  הציבורי  המרחב  פיתוח  טרם   .1
לעיל.   7-8 בסעיפים  כמפורט  ציבור  שיתוף  הליך 
במסגרת הליך זה תוצג ההיסטוריה של האיזור וביטוייה 

הפיזיים בנוף השכונה. 
ושדרוג  לפיתוח  תכניות  של  הכנתן  במסגרת   .2
המרחב הציבורי בשכונה תפותח מדיניות לשימור והנכחת 
מורשת הקהילה המקומית בהתאם לממצאי שיתוף הציבור. 
במידת האפשר וכתלות בממצאי שיתוף הציבור   .3
תשולב עמדת ההגנה )אתר ח1( כאלמנט נופי בתכניות 

לפיתוח ושדרוג המרחב הציבורי.

תוכנית קאופמן לכופריתה/ כפר עטה, 1940
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נצפות:

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

מצב האתר:

נצפות מהרחוב

ליבת המתחם בהיקף המתחם

נצפות במתחם

בלה בלה

בלה בלה

בלה בלה

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

1948

נובמבר 2015

ליבת המתחם מיקום האתר במתחם:

מיקום האתר במתחם:

מיקום האתר במתחם:

ת
או

מצ
ת

ה
ת

או
מצ

ת
ה

ת
או

מצ
ת

ה
ת

או
מצ

ת
ה

רי
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ס
הי

ע 
ק
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ור

איז
ה

ר 
או

תי

תקופה:

איזור חיפוש מוסדיאיזור חיפוש קהילתיסוג האיזור:

צ

מעברות

ת
חיו

הנ

אתר בנוי לשימור א
אתר נופי לשימור2 א

אתר להמשך בדיקה2 א
2

 ישומרו ויחוזקו תוואי, מידות ומידרג הרחובות 
הראשיים והמשניים בשלד האורבני הקיים

 
 בנייה באיזור זה תהיה בהתאם לכושר הנשיאה הויזואלי של
 חתכי הרחוב, ולאופי הכללי המשלב כפריות ועירוניות. בכל

 מקרה לא תעלה הבנייה באיזור זה על 8 קומות ברחובות
 ובשדרות שרוחבן למעלה מ-30 מטר , ועד 6 קומות בשאר

האזור. יש להכפיף את הקלות תמ"א 38 למגבלות אלה

 רחוב העצמאות לא יוכפף למגבלות הבנייה 
 המתוארת בסעיף 2 לעיל אלא להוראות הבינוי

 בשדרות העיר ישומרו עצים בוגרים. שתילה ומשטחי חיפוי
 חדשים יבוצעו בהתאם למגוון הקיים או על פי המפרט

ההיסטורי

.1

.2

.3

ור
איז

ב
ם 

רי
ת

א
ה

ת 
פ

מ

 האיזור כולל את חלקו הארי של המרקם ההסטורי האיכותי של תכנית קאופמן, שכיום עדיין מהווה את עמוד

 השדרה התכנוני של העיר. השטח מאופיין בריבוי של שדרות הסטוריות לשימור, ובריכוז גבוה של אתרים

 נופיים ובנויים מגוונים בעלי משמעות הסטורית בהתפתחות העיר, לרבות מתחם מולר שכיום מהווה את אתר

המורשת השלם, האיכותי ובעל הערכים ההסטוריים החשובים בעיר

 איזור שימור 'לב העיר' הינו הגלעין ההיסטורי של העיר אשר התפתח על בסיס תוכניתו של קאופמן ל'כפר

 אתא' משנת 1936, ומאז שימש כשלד להתפתחותה האורבנית של העיר. תוכנית קאופמן הפכה בשנת

 1940 לתכנית הסטטוטורית 'כופריתא', ועד היום ניתן לזהותה בבירור במרקם העירוני. האיזור עשיר בשרידי

 התיישבויות קדומות ובשרידי הכפר הערבי כופריתא )אשר פונה במהלך שנות ה20'(. בדרום האיזור היה

 מיקומו של כפא עטא, ההתיישבות היהודית הראשונה במקום, ובסמוך לה שרידי מפעל אתא ואיזור המגורים

שלו, אחוזת מולר

א

 | איזור שימור - לב העירא

ישוב ערביישובים קדומיםמפעל אתאתוכנית קאופמןשנות ה30-50

איזור שימור

א1 - שד' מפעל אתא
א2 - שד' כצנלסון-רמז

א3 - גן משה 
א4 - שד' הציונות

א5 - שד' המגינים-מעלה חרמון
א6 - שד' בורוכוב
א7 - מתחם מולר
א8 - קפה מרגוע

א9 - בית כנסת הגדול
א10 - באר כופרתא

א11 - בית פישר 
א12 - בית צינובר
א13 - בית קרצנר

א14 - הספריה העירונית
א15 - בית גרינבלום

א16 - בית ההסתדרות

.4

 המפורטות בתוכנית

ת
ש

ור
מ

רי 
ת

א
ת

חיו
הנ

אתר בנוי לשימור א
אתר נופי לשימור2 א

אתר להמשך בדיקה2 א
2

א | איזור שימור - לב העיר
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א1 | שד' מפעל אתא
מיקום האתר:

גוש וחלקה

גובה מבנים:

תיאור השדרה:

חלוקה למקטעים:

חומרי משטחים 

חתך עקרוני:

צמחיה:

ומסועים:

משולבנופיבנוי סוג האתר:

מידות:

ם
ני

תו
נ

ם
ליי

כל

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

א1 

אורך: 110 מטר, רוחב: כ-20 מטר

גוש  11022    חלקה 117

השדרה מחברת בין רחוב בית וגן לבין סמטת אתא

 | שדרות אתא

 קומות בגובה 21-30 מטרים   

 שדרה שמרכזה שתי שורות של עצי דקל, שביל מרוצף, דשא, גינת משחקים ומבני 
מגורים לאורך שני עבריה

ריצוף אבן ודשא

שתי שורות של עצי דקל ועצים שונים בהם סיגלון ושילטית מקומטת

מבט על השדרה מרחוב בית וגן 

תר
א

ה
ר 

או
תי

קנ”מ 1:500

20m

צ

7-9
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שם העורך:
מקורות מידע:

תמונה. צילום: מיכל גייסט

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

הנחיות שימור:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

שנות ה30-50ציר היסטורי / שדרה אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

נ
ור

מ
שי

שנת בניה:
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר

מפעל אתא

חלק ממרקם

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי

נובמבר 2015 אדר' עומרי זילכה

מידע סטטוטורי רלוונטי:

לא ידוע

 השדרה היתה במקור שדרת כביש הגישה אל הכניסה למפעל אתא. במסגרת פיתוח
 השכונה שקמה על שטחי המפעל נשמרה שדרה חדשה בתוואי המקורי

השדרה הנוכחית  הוקמה בתחילת שנות ה2000במקור: שנות ה30

מיקום השדרה במפעל אתא .1965מבט על תחילת השדרה מכיוון סמטת אתא

גבוה

שריד אחרון למפעל אתא. מוטיב אורבני איכותי וטיפוסי בתכנון העירוני של קרית אתא, 

התורם לאופיה של העיר כיישוב אורבני קטן מימדים וטובל בירק.
מומלץ לשמור על השדרה ומרכיביה. בחירת משטחי הריצוף בהתאם למקור, יש לשלב פרשנות/תצוגה הממחישה 

את חשיבותה של השדרה כציר מרכזי המוביל למפעל אתא. יש להקפיד על שתילת דקלים תואמים למקור.

שטחים פתוחים. כ/במ/269

ור
מ

שי

א1 | שד' מפעל אתא )המשך(
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גובה מבנים:

ם
ני

תו
נ

ם
ליי

כל

תיאור המקטע:

חלוקה למקטעים:

מיקום האתר:

גוש וחלקה

מידות:

משולבסוג האתר: נופי בנוי

שדרות כצנלסון-מקטע 1

אספלט, לבני אקרשטיין בדוגמאות שונות

מדשאות, שיחים ועצים שונים בהם פיקוס השדרה וסיסם הודי

חתך עקרוני:

צמחיה:

ומסועים:
חומרי משטחים 

 השדרות מחולקות ל3 מקטעים: 1. שד’ כצנלסון - מרחוב
 הנביאים ועד לרחוב ירושלים, שדרה רחבה הנידונה כאן

 בהרחבה. 2. שד’ כצנלסון - מרחוב ירושלים ועד לשד’ הציונות.
 3. רח’ רמז - משד’ הציונות ועד לרחוב סירקין. שני המקטעים

האחרונים הינם בעלי חתכי רחוב שגרתיים ואינם מפורטים

קומה עד ארבע קומות בגובה 3-12 מטרים

  שדרה רחבה מאוד . משני צידיה מבנים אשר רובם משמשים למגורים. משני צידי
 השדרה מדרכות, נתיב חניה ונתיב תנועה והשדרה עצמה משמשת כגינה ציבורית גדולה

אורך: 1100 מטרים, רוחב: 40-50 מטרים

גושים 11023, 11016, 11014

 | שדרות כצנלסון - רמז

 השדרות מחברות בין רחוב הנביאים בדרום לרחוב
  סירקין בצפון

א
ע 

ט
ק

מ
 -

ר 
ת

א
ה

ר 
או

תי

ב

pp

 גובה המבנים בחתך הינו
 ממוצע ובמציאות  נע בין

1-4 קומות

החתך הוא של מקטע א
 בלבד והוא מסומן באדום

במפה מטה

קנ”מ 1:500

ראו מפה תחתונה

23-40 m 7m 2m7m

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

5

מקטע 1

ם
ליי

כל
ם

ני
תו

נ

צ

שמש  בחורף - 34

שמש  בקיץ - 81

c

c

תר
א

ה
ר 

או
תי

2m

א2 

מקטע 2

מקטע 3

א2 | שד' כצנלסון - רמז
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שם העורך:
מקורות מידע:

אדר' עומרי זילכה

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

הנחיות שימור:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

שנות ה30-50ציר היסטורי / שדרה אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

נ
ור

מ
שי

שנת בניה:
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר

מפעל אתא

חלק ממרקם

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי

נובמבר 2015

מידע סטטוטורי רלוונטי:

ריכרד קאופמן

 השדרה הינה חלק מרכזי בתוכניתו של ריכרד קאופמן לכופריתא )1946(, ומופיעה גם
 בגרסאות מוקדמות של התוכנית החל משנות ה20’ . עפ”י תצ”אות נראה כי בפועל הוקמה
 השדרה  בין השנים 1945-1956*. בתוכנית המקורית קישרה השכונה בין מפעל אתא לבין

ראש הגבעה המרכזית של העיר

*בתצלום אויר משנת 1945 השדרה לא מופיעה ואילו בתצלום משנת 1956 היא כן מופיעה  

אמצע שנות ה40 - אמצע שנות ה50

שדרות כצנלסון-רמז בתכנית כופריתה של קאופמן, 1940

הגינה במרכז שדרות כצנלסון-מקטע 1שדרות כצנלסון-מקטע 2

רחוב רמז-מקטע 3

גבוה

השדרות מהוות מוטיב אורבני איכותי וטיפוסי בתכנון העירוני של קרית אתא, התורם לאופיה 

של העיר כיישוב אורבני קטן מימדים וטובל בירק.

שימוש: שטחים פתוחים ודרכים

מומלץ לשמור על חתך השדרה. ניתן לאפשר בניה אינטנסיבית יותר בדפנות השדרה, בהתאם להנחיות 

נספח השימור. מומלץ להכין סקר נופי לשדרה ולהגדיר מפרט למשטחים, עצים וצמחיה לשימור.

גבוה

ור
מ

שי
ם

ריי
טו

ס
הי

ם 
ני

תו
נ
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כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

סוגי עצים:

גובה מבנים ליד:

תיאור:

חומרי משטחים 
ומסועים:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:מפת מיקום האתר. מקור

מ”ר 

תר
א

ה
ור

א
תי

דשא ושבילי אספלט,  את שפת השביל מלוות אבנים

מבנים בני 3-5 קומות בגובה 10-15 מטרים

כ2000

עץ אלון עתיק ומרשים במרכז הגן.  עצי  רימון, זית, תאנה ותמר

בגן מדשאה, בית בד/ גת משוחזר, ממצאים ארכאולוגיים נוספים ומצבת זכרון

עיריית קרית אתא

 עיריית קרית אתא

גן ציבורי / בית קברות

גן ציבורי

גוש   11017  חלקה  261

רחוב יהודה הנשיא פינת ירושלים

 | גן משה

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

א3 | גן משהא3 
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א3 | גן משה )המשך(

תמונה. צילום: מיכל גייסט

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

הנחיות שימור:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

שנות ה30-50ציר היסטורי / שדרה אתר מייצג:

ור
מ

שי

שנת בניה:
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

קר
ס

ה
טי 

פר

מפעל אתא

חלק ממרקם

נובמבר 2015

שלבים נוספים:

מידע סטטוטורי רלוונטי:

תאריך: אדר' עומרי זילכה שם העורך:
מקורות מידע:

נובמבר 2015

לא ידוע

הגן הוקם לזכר משה לדרמן, ממפקדי ההגנה של כפר עטה שנפטר בשנת 1954
לפי רשימות בית פישר האתר שימש כבית הקברות של הכפר הערבי כופריתא

 באתר הוצב ממצא ארכיאולוגי של בית בד ביזנטי שהתגלה בשנות ה-90' ברח' המייסדים
 19, וכן ממצאים נוספים שהתגלו בחפירות ברחבי העיר. עץ האלון העתיק שגילו למעלה
 מ150 שנה המצוי במרכז הגן אותר כעץ לשימור בסקר עצים בוגרים 1990-2005 בעריכת

 ישראל גלון

1955

אלון תבור כבן 150 שנה בתחומי הגןהעתיקות שנמצאו בגן

גבוה

האתר הוא שריד להתיישבויות קדומות במקום: הכפר הערבי, התקופה הביזנטית.

שימוש: שטחים פתוחים לפי כח/159/ח

*הערך הקהילתי נובע ממיקומו של בית קברות במקום בעבר

מומלץ לשמר את הגן. מומלץ לערוך סקר נופי ולסמן עצים וצמחיה לשימור. בתכנון עתידי יש 

להנכיח את שכבות העבר.

ור
מ

שי

 http://www.bet-fisher.co.il אתר האינטרנט של בית פישר
גלון, י. )2005(, עצים בוגרים בישראל, סקר עצים בוגרים 1990-2005 וסיפורי עצים. 

בהוצאת משרד החקלאות.

בשנת 1998 הוצבו בגן ממצאים ארכיאולוגיים מהסביבה

קר
ס

ה
טי 

פר
ם

ריי
טו

ס
הי

ם 
ני

תו
נ
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א4 | שד' הציונות
מיקום האתר:

גוש וחלקה

גובה מבנים:

תיאור השדרה:

חלוקה למקטעים:

ם
ני

תו
נ

ם
ליי

כל

משולבנופיבנוי סוג האתר:

מידות:

חומרי משטחים 
ומסועים:

צמחיה:

חתך עקרוני:

 החלק הראשון של השדרה )בין רחוב התאנים לרחוב הרצל( ללא שביל מרכזי להולכי
רגל, והחלק השני בין רחוב הרצל לעצמאות הוא השדרה הנדונה כאן

קומה 1 עד 5 קומות בגובה 3-15 מטרים

  השדרה מורכבת מבתי מגורים משני צידיה, מדרכות, נתיב חניה ונתיב נסיעה. במרכז
השדרה, בין שני נתיבי התנועה, שתי שורות עצי פיקוס ושביל הולכי רגל

אורך: 320 מטרים, רוחב: כ-20 מטרים

גושים 11012-11015

השדרה מחברת בין רחוב העצמאות לרחוב התאנים

 | שדרות הציונות

תר
א

ה
ר 

או
תי

אספלט ולבני אקרשטיין בדוגמאות שונות

עצי פיקוס

 גובה המבנים בחתך הינו
 ממוצע ובמציאות  נע בין

1-5 קומות

pp

קנ”מ 1:500

6m 7m7m 2m2m

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

צ

שמש  בקיץ - 81

שמש  בחורף - 34

c

c

א4 
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שם העורך:
מקורות מידע:

תמונה. צילום: מיכל גייסט

תמונה. צילום: מיכל גייסט

אדר' עומרי זילכה

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

הנחיות שימור:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

שנות ה30-50ציר היסטורי / שדרה אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

נ
ור

מ
שי

שנת בניה:
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר

מפעל אתא

חלק ממרקם

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי

נובמבר 2015

מידע סטטוטורי רלוונטי:

שנות ה40
ריכרד קאופמן

גבוה

השדרה מהווה מוטיב אורבני איכותי וטיפוסי בתכנון העירוני של קרית אתא, התורמים לאופיה 

של העיר כיישוב אורבני קטן מימדים וטובל בירק.

שימוש: שטחים פתוחים ודרכים

מומלץ לשמור על חתך השדרה. ניתן לאפשר בניה אינטנסיבית יותר בדפנות השדרה, בהתאם 

להנחיות נספח השימור. מומלץ להכין סקר נופי לשדרה ולהגדיר משטחים, עצים וצמחיה לשימור.

ור
מ

שי

 השדרה הינה חלק מרכזי בתוכניתו של ריכרד קאופמן לכופריתא )1946(, ומופיעה גם
 בגרסאות מוקדמות של התוכנית החל משנות ה20’ . עפ”י תצ”אות נראה כי בפועל הדרך

הייתה קיימת כבר באמצע שנות ה40 ומאוחר יותר הורחבה למידות השדרה הקיימות כיום

שדרות הציונות בתכנית כופריתה של קאופמן, 1940

א4 | שד' הציונות )המשך(
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תיאור השדרה:

ם
ני

תו
נ

ם
ליי

כל

גובה מבנים:

משולב נופי בנוי סוג האתר:

מידות:

גוש וחלקה

מיקום האתר:

שד' המגינים - מקטע 2 

אספלט, לבני אקרשטיין בדוגמאות שונות

עצי דקל, עצי קליסטמון ודשא

מקטע 3מקטע 2 חתך עקרוני:
צמחיה:

ומסועים:
חומרי משטחים 

בני קומה-9 קומות  בגובה 3-30 מטרים

 מקטעים 1 ו2: בניינים משני צידי השדרה, מדרכות, נתיב חניה ונתיב נסיעה. במקטע 1: מבנים גבוהים יותר,
 עצי קליסטמון ומסחר בקומת הקרקע. במקטע 2: מבנים נמוכים יותר וללא מסחר בקומת הקרקע, במרכז
 השדרה נתיב הולכי רגל התחום בשתי שורות של עצי דקל. מקטע 3: שביל מרוצף ובצידו גינון ללא כביש.

בחלקו המערבי המקטע הינו חלק מפארק הרצל. במרכז המקטע ממוקם בית יד לבנים

אורך: 760 מטרים, רוחב: כ-20 מטרים

גושים    110213 ,11012

 שד’ המגינים מחברת בין רחוב העצמאות במערב לרחוב
 הרצל במזרח. מעלה חרמון מחברת בין רחוב הרצל

במערב ורחוב סירקין במזרח

 | שדרות המגינים - מעלה חרמון

תר
א

ה
ר 

או
תי

 גובה המבנים בחתך הינו
 ממוצע ובמציאות  נע בין

1-9 קומות

קנ”מ 1:500

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

 השדרות מחולקות ל3 מקטעים: 1. שד’ המגינים - מרחובחלוקה למקטעים:
 העצמאות ועד לרחוב סוקולוב. 2. שד’ המגינים - מרחוב

 סוקולוב ועד לרח’ הרצל. 3. מעלה חרמון - מרח’ הרצל ועד
לרחוב סירקין

ראו מפה תחתונה

ם
ליי

כל
ם

ני
תו

נ

1 
טע

ק
מ

2 
טע

ק
מ

3 
טע

ק
מ

צ

שמש  בקיץ - 81

שמש  בחורף - 34

c

c

7m8m 2m1.5m15m 2.5m 11m 7m

א5 | שד' המגינים-מעלה חרמוןא5 
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א5 | שד' המגינים-מעלה חרמון )המשך(

שם העורך:
מקורות מידע:

תמונה. צילום: מיכל גייסט

אדר' עומרי זילכה

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

הנחיות שימור:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

שנות ה30-50ציר היסטורי / שדרה אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

נ
ור

מ
שי

שנת בניה:
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר

מפעל אתא

חלק ממרקם

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי

נובמבר 2015

מידע סטטוטורי רלוונטי:

מקטע 3 - מעלה חרמון לכיון מזרח. מבט משד' בורוכוב

מקטע 3 - מעלה חרמון לכיון מערב. מבט משד' בורוכוב

גבוה

השדרה מהווה מוטיב אורבני איכותי וטיפוסי בתכנון העירוני של קרית אתא, התורמים לאופיה 

של העיר כיישוב אורבני קטן מימדים וטובל בירק.

שימוש: שטחים פתוחים ודרכים

מומלץ לשמור על חתך השדרה. ניתן לאפשר בניה אינטנסיבית יותר בדפנות השדרה, בהתאם 

וצמחיה  עצים  משטחים,  ולהגדיר  לשדרה  נופי  סקר  להכין  מומלץ  השימור.  נספח  להנחיות 

ור
מ

שי

ריכרד קאופמן

שדרות המגינים בתכנית כופריתה של קאופמן, 1940

 השדרה הינה חלק מרכזי בתוכניתו של ריכרד קאופמן לכופריתא )1946(, ומופיעה גם
 בגרסאות מוקדמות של התוכנית החל משנות ה20’ . עפ”י תצ”אות נראה כי בפועל הוקמה

השדרה  בין השנים 1945-1956

*בתצלום אויר משנת 1945 השדרה לא מופיעה ואילו בתצלום משנת 1956 היא כן מופיעה  

אמצע שנות ה40 - אמצע שנות ה50
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א6 | שד' בורוכוב
מיקום האתר:

גוש וחלקה

גובה מבנים:

תיאור השדרה:

חלוקה למקטעים:

חומרי משטחים 

חתך עקרוני:

צמחיה:

ומסועים:

ם
ני

תו
נ

ם
ליי

כל
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

מידות:

אספלט, לבני אקרשטיין משתלבות

דשא, שיחים נמוכים ועצים מסוגים שונים ללא מאפיין בולט

מבנים בני קומה-4 קומות  בגובה 3-12 מטרים

 השדרה תחומה משני צידיה מבתים נמוכים לרוב, מדרכות, נתיב נסיעה וחניה, במרכז אי
תנועה רחב מאוד ומגונן ונתיבים המשמשים לחניה בלבד

אורך: 825 מטר, רוחב: כ-25 מטר

גושים 11011,11013,11014

השדרה מחברת בין רח’ הוגו מולר לרח’ התבור

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

 | שדרות בורוכוב

צ

pp
2m10m2m 5m11m

 גובה המבנים בחתך הינו
 ממוצע ובמציאות  נע בין

1-4 קומות

קנ”מ 1:500

שמש  בחורף - 34

שמש  בקיץ - 81
c

c

א6 

שדרות בורוכוב בתכנית כופריתה של קאופמן, 1940

תכנית 305-0366609 16/05/2016 12:13:10 נספח שימור



27רות ליברטי-שלו  אדריכלות ושימור, נובמבר 2015 קרית אתא - המורשת הבנויה

א6 | שד' בורוכוב )המשך(

שם העורך:
מקורות מידע:

תמונה. צילום: מיכל גייסט

אדר' עומרי זילכה

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

הנחיות שימור:

מידע סטטוטורי רלוונטי:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

שנות ה30-50ציר היסטורי / שדרה אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

נ
ור

מ
שי

שנת בניה:
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר

מפעל אתא

חלק ממרקם

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי

נובמבר 2015

googole maps :מקור התמונות

השדרה הינה חלק מתכנונו של קאופמן לקרית אתא

גבוה

השדרה מהווה מוטיב אורבני איכותי וטיפוסי בתכנון העירוני של קרית אתא, התורמים לאופיה 

של העיר כיישוב אורבני קטן מימדים וטובל בירק.

מומלץ לשמור על חתך השדרה. ניתן לאפשר בניה אינטנסיבית יותר בדפנות השדרה, בהתאם 

וצמחיה  עצים  משטחים,  ולהגדיר  לשדרה  נופי  סקר  להכין  מומלץ  השימור.  נספח  להנחיות 

 השדרה הינה חלק מרכזי בתוכניתו של ריכרד קאופמן לכופריתא )1946(, ומופיעה גם
 בגרסאות מוקדמות של התוכנית החל משנות ה20’ . עפ”י תצ”אות נראה כי בפועל הוקמה

השדרה  בין השנים 1945-1956

*בתצלום אויר משנת 1945 השדרה לא מופיעה ואילו בתצלום משנת 1956 היא כן מופיעה  

אמצע שנות ה40 - אמצע שנות ה50
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 מתחם מולר המכונה “החצר של מולר” הינו מתחם שבו התגוררו בעלי בית החרושת אתא ופועליו. 
 לאורך השנים התגוררו במתחם כ-14 משפחות, שנמנו ברובן על קבוצת העובדים הראשונים, בהן משפ’ ארנהפט,

 מנהיים, שטיין, גוטסמן, שפר, וולף,  וויסקופ, שטיינר, ביהם, שנפ, פרידלנדר, הריס ואחרים. המתחם קרוי ע”ש
                                                        משפ’ מולר, המייסדת של  מפעל אתא אשר הוקם מעבר לכביש מהמתחם

 ראשית המתחם בצריפי הפועלים )כיום נותר מהם רק מבנה מס’ 1( ששימשו כבית מגורים ונבנו בשנת 1934
 )משוער(. הצריפים שימשו לאורך השנים כחדר אוכל, מכבסה ומקום לפעילות תרבות ופנאי לעובדי אתא   - ראו

כרטיס אתר בהמשך

בשנת 1935 נבנו מבנים מס’ 2, 3, 4, ו- 5 ששימשו כמגורי העובדים הראשונים  - ראו כרטיס מבנים 2-5 בהמשך 

 במהלך שנות ה30 נבנו מבנים מספר 6 ו-7 עבור משפחת אריך מולר . מבנים אלה כונו “אחוזת  מולר” - ראו
 כרטיסי מבנים 6,7 בהמשך. בית הנס מולר )מבנה מס’ 8( היה בית האבן הראשון שנבנה במתחם בשנת  1945
 ותכנונו הושפע מבית הנס מולר בוינה שתוכנן ע”י האדריכל אדולף לוס - ראו כרטיס מבנה 8 בהמשך. אדריכל

המבנה )ושל מבנים מס’ 2-5 ( היה ככל הנראה האדריכלי סקאיי החיפאי

 ארבעת בתי האבן )מבנים מס’  9, 10, 11 ו-12( נבנו מאוחר יותר וכונו “המיוחדים” - ראו כרטיס מבנים 9-12
בהמשך. מבנים מס’ 13 ו-14 מאוחרים יותר - ראו כרטיסי אתר למבנים 13,14 בהמשך

 הבניה התייחסה לרחוב המרכזי הפנימי החוצה את המתחם ממזרח למערב )מס’ 15( כאל ציר תנועה ראשי.
 במרכזו של ציר זה הרחוב היתה בנויה אדנית עגולה, מחופה אבן, ובמרכזה עץ ופרחי גרניום. גן פנימי )מס’ 16(

היווה את ליבו של המתחם ושימש את משפחות העובדים

 | מתחם מולר

רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

מיקום מפעל אתא המקורי

 דרך העצמאות

 מפעל אתא מימין ומתחם מולר משמאל, באמצע רחוב העצמאות )כיום(.
צילום אויר בריטי, 1945. מקור: ספריית המדיה אונ’ חיפה

סכמת הבניה במתחם

מימין לרחוב העצמאות שכונת בית וגן שהוקמה על השטח בו פעל מפעל אתא ומשמאל לרחוב מתחם מולר. צילום אויר, מקור:אתר 144

צ

צ

א7 |מתחם מולרא7 
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1א7 | מתחם מולר )המשך(
מיקום האתר:

גוש 11021    חלקה 43,44  גוש וחלקה:

אורך: 300 מ’, רוחב:  180 מ’. שטח: 54,000 מ”ר 
 מתחם מוקף חומה בן 54 דונם הממוקם ממערב 

 לרחוב העצמאות בצמוד למגרש בו היה מפעל
 אתא וכולל מספר בתי מגורים, צמחיה מעובה,

 שבילי אספלט וגן מרכזי. בשנים האחרונות קודמה
תוכנית לפיתוחו של המתחם- כ/468

מפת המתחם ואתרי המורשת בתחומו
       כרטיסי אתר עבור אתרים 1-14 בעמודים הבאים

מידות:
תאור האתר:

 המתחם ממוקם בין הרחובות העצמאות,
שלום סלח והדקלים

 | מתחם מולר

2

1

3

4

5

15

16

6

13

14

8

11

12

9

10

7

 תמונות 2,5,12 לקוחות מתוך סקר שימור מתחמי
 למתחם מולר - שלומי בר און אדריכלות ובינוי ערים,

2007

צריף הפועלים - מפעל קרית אתא |1 

2|במקור: בית ארנהפט, מנהיים-שפר, היום: ארנהפט
3|במקור: בית ביהם -שנפ/שטיינר-פרידלנדר, היום פרידלנדר

4|במקור: בית ויצמן-פקרק, כיום: איש לב

5|במקור: בית הופמן/וויזנר

ם
ני

תו
נ

ם
ליי

כל

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

א7 
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שם העורך:
מקורות מידע:

נובמבר 2015

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

שנות ה30-50 חלק ממרקם ציר היסטורי / שדרה שלד תוכנית קאופמן

הנחיות שימור:

ור
מ

שי

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

אתר מייצג:

ערכים לשימור:

דרגת השימור:

מפעל אתא

תאריך:אדר' עומרי זילכה
סקר שימור מתחמי למתחם מולר, 2007 - שלומי בר און אדריכלות ובינוי ערים

בית שטיין |10

14|במקור: בית ד”ר ביהם, היום: משפ’ אברהם

במקור: בית הנס מולר, כיום: אמנון ונאוה מולר |8 במקור: בית אריך מולר, כיום: אריאל נכדת אריך |6

15|הרחוב הראשי של המתחם

9|בית שטיינר, הריס

במקור: בית וולף, כיום: משפ’ רייכר |12

במקור: בית וייסקופ, כיום: משפ’ סולומונוב |11

בית הנס מולר 2 |13

גינה פיקוס עתיק במתחם16|

במקור: בית אריך מולר,  כיום: משפ’ מרק |7

גבוה

האתר מהווה שריד יחיד למפעל אתא, והינו מתחם שלם ואותנטי. בעל איכויות מרקמיות ונופיות יוצאות דופן, פינת חמד 
נסתרת בלב הכרך. בהעדרם של אתרי מורשת בעלי נוכחות בנוף, האתר מקום ייחודי בקרית אתא, בריכוז הגדול של 
היווה  אופיו ההיסטורי על רקע העיר המשתנה סביבו. מתחם המגורים  ובהשתמרות  המבנים ההיסטוריים שבתחומו 
חלק בלתי נפרד מאולמות הייצור כמתחם מגורים ופנאי לבעלי המפעל ולעובדיהם. האתר מבטא את רוח התקופה ואת 

תפיסת העולם ההוליסטית של מפעל אתא. 

במקום חלה תוכנית מאושרת כ/468 המתירה בניית 9 מגדלים בשטח המתחם. אין למקם במתחם בנייה החורגת 
מהקיים במימדיה. יש לשקול מחדש מיקום המגדלים למזעור הפגיעה בערכי המתחם ובפרט בשטח הפתוח המרכזי 
הכלוא בין בנייניו ההיסטוריים המהווה את לב המתחם. מומלץ למקם מבנים חדשים רק בקצה הדרומי של המתחם 
)המסומן באפור במפה בעמוד הקודם(. הציר המרכזי מהרחוב אל תוככי המגרש )15( והחצר הפנימית )16( הינם חלק 

מהותי  ובלתי נפרד מהאתר ויש לשמרן. מומלץ לבחון יישום של מנגנון ניוד זכויות לאתר חלופי.

קר
ס
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טי 

פר

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי

א7 | מתחם מולר )המשך(
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שם העורך:
מקורות מידע:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

נצפות:

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

מצב האתר:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר

נצפות מהרחוב

בהיקף המתחםליבת המתחם

נצפות במתחם

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

מיקום האתר במתחם:

חשיבות האתר במתחם:

govmap.gov.il:מיקום האתר במתחם. מקור

נובמבר 2015אדר' עומרי זילכה

צריף הפועלים    |  מתחם מולר | מבנה 1 -

צריף הפועלים מכיון רחוב העצמאות

 בצריף התגוררו בוני המפעל ופועליו הראשונים.
 מאוחר יותר שימש הצריף כחדר אוכל, מקום

 לפעולות תרבות ולבאזרים וכמשכן לשכת בני
ברית

לא פעיל

 מגורים, חדר אוכל, תרבות ופנאי

לא ידוע

1934

הנחיות שימור: הצריף מוגדר בהוראות תכנית כ/468 במבנה לשימור א' )היחיד שמוגדר ברמת שימור זו(.

מימין לרחוב העצמאות שכונת בית וגן שהוקמה על השטח בו פעל מפעל אתא ומשמאל לרחוב מתחם מולר. צילום אויר, מקור:אתר 144

1

"מבנה לשימור א':אסור להריסה. ללא תוספות בניה. יש לשקמו ולשמרו בכפוף לתיק תיעוד".

א7 | מתחם מולר | מבנה 1 - צריף הפועליםא7 

רות ליברטי-שלו  אדריכלות ושימור, נובמבר 2015 קרית אתא  - המורשת הבנויה32
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א7 | מתחם מולר | מבנים 2-5

שם העורך:
מקורות מידע:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

נצפות:

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

מצב האתר:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר

נצפות מהרחוב

בהיקף המתחםליבת המתחם

נצפות במתחם

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

מיקום האתר במתחם:

חשיבות האתר במתחם:

נובמבר 2015אדר' עומרי זילכה

govmap.gov.il:חזית מבנה מס' 2  מרחוב העצמאותמיקום האתרים במתחם. מקור  מבנה מס' 3  מהרחוב הראשי של המתחם

 ראשית מתחם מולר: שני צריפי הפועלים )כיום נשאר רק הימני(
 וארבעת הבתים. מקור: סקר שימור מתחמי למתחם מולר - שלומי,

בר און אדריכלות ובינוי ערים, 2007

הגינה הראשונה באתא, 1936. מקור: אוסף יונתן מולר

 ארבעה המבנים שהוקמו ב1935 ושימשו
 כמגורי העובדים הראשונים. המבנים נבנו
 בסגנון אחיד. כל מבנה היה  דו-משפחתי,

 אך גודל הדירות השתנה בין דירות חדר
 לדירות 3 חדרים. התכנון המקורי היה אלגנטי
 ומודרניסטי. כיום לכל המבנים תוספות בניה,

מרביתן סככות בבניה קלה

מגורים

מגורי עובדים

סקאיי

1934

|  מתחם מולר | מבנים 2-5

2

3

4
5

סקר שימור מתחמי למתחם מולר, 2007 - שלומי בר און אדריכלות ובינוי ערים

א7 

33רות ליברטי-שלו  אדריכלות ושימור, נובמבר 2015 קרית אתא - המורשת הבנויה
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א7 | מתחם מולר | מבנה 6 - בית אריך מולר 2 

שם העורך:
מקורות מידע:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

נצפות:

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

מצב האתר:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר

נצפות מהרחוב

בהיקף המתחםליבת המתחם

נצפות במתחם

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

מיקום האתר במתחם:

חשיבות האתר במתחם:

govmap.gov.il:מיקום האתר במתחם. מקור

נובמבר 2015אדר' עומרי זילכה

 מגורי אריך מולר ואשתו הלן , מקימי מפעל
 אתא. כיום מתגוררת במקום נכדתו תמי אריאל.

 בחצר המבנה התגלו קברים ומתקנים קדומים
מהתקופה הפרסית, הביזאנטית והעות’מנית

ככל הנראה האדריכל סקאיי

מגורים

מגורים

1934

 | מתחם מולר | מבנה 6 - בית אריך מולר 2

מקור: סקר שימור מתחמי למתחם מולר - שלומי בר און אדריכלות ובינוי ערים

מקור: ספריית המדיה באוניברסיטת חיפהמקור: סקר שימור מתחמי למתחם מולר - שלומי בר און אדריכלות ובינוי ערים

הנחיות שימור: מוגדר בהוראות תכנית כ/468 במבנה לשימור ב'. מבנה לשימור ב': אסור להריסה, אולם ניתן להוסיף בניה 

בכפוף לתיק תיעוד.

א7 

הגינה הראשונה באתא, 1936. מקור: אוסף יונתן מולר

 | מבנים 2-5

6

רות ליברטי-שלו  אדריכלות ושימור, נובמבר 2015 קרית אתא  - המורשת הבנויה34
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א7 | מתחם מולר | מבנה 7 - בית אריך מולר 1

שם העורך:
מקורות מידע:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

נצפות:

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

מצב האתר:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר

נצפות מהרחוב

בהיקף המתחםליבת המתחם

נצפות במתחם

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

מיקום האתר במתחם:

חשיבות האתר במתחם:

govmap.gov.il:מיקום האתר במתחם. מקור

נובמבר 2015אדר' עומרי זילכה

 מגורי אריך והלן מולר, מקימי מפעל אתא.
 כיום מתגוררים במקום מאיה ואלון מרק,

 נכדיו. בחצר המבנה התגלו שרידי קברים
 ומתקנים קדומים מהתקופה הפרסית,

הביזאנטית והעות’מנית

מגורים

מגורים

ככל הנראה האדריכל סקאיי

~1941

 | מתחם מולר | מבנה 7 - בית אריך מולר 1

הנחיות שימור: מוגדר בהוראות תכנית כ/468 במבנה לשימור ב'. מבנה לשימור ב': אסור להריסה, אולם ניתן להוסיף בניה 

בכפוף לתיק תיעוד.

7

א7 

קבר עתיק בחצר משפ’ מולר, 1937. מקור: ספריית המדיה ‘אונ’ חיפה

35רות ליברטי-שלו  אדריכלות ושימור, נובמבר 2015 קרית אתא - המורשת הבנויה
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א7 | מתחם מולר | מבנה 8 - בית אריך מולר 2

שם העורך:
מקורות מידע:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

נצפות:

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

מצב האתר:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר

נצפות מהרחוב

בהיקף המתחםליבת המתחם

נצפות במתחם

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

מיקום האתר במתחם:

חשיבות האתר במתחם:

govmap.gov.il:מיקום האתר במתחם. מקור

נובמבר 2015אדר' עומרי זילכה

 בית אמנון ונאוה מולר. אמנון מולר הינו בנו
 של הנס מולר, מנהל מפעל אתא. נבנה

 בשנת 1941 . בחצר המבנה עץ פיקוס שניטע
 ע”י משפחת מולר בסמוך להקמת המבנים

הראונים בשנת 1934

מגורים

מגורים

ככל הנראה האדריכל סקאיי

1941

 | מתחם מולר | מבנה 8 - בית הנס מולר 1

8

א7 

 הפיקוס בסמוך לנטיעתו, 1936. מקור:
אוסף יונתן מולר

הפיקוס כיום

רות ליברטי-שלו  אדריכלות ושימור, נובמבר 2015 קרית אתא  - המורשת הבנויה36
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א7 | מתחם מולר | מבנים 9-12 

שם העורך:
מקורות מידע:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

נצפות:

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

מצב האתר:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר

נצפות מהרחוב

בהיקף המתחםליבת המתחם

נצפות במתחם

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

מיקום האתר במתחם:

חשיבות האתר במתחם:

נובמבר 2015אדר' עומרי זילכה

מבנה מס' 8

מבנה מס' 7מבנה מס' 9

 המבנים נבנו לאחר בנייתם של בתי משפחת
 מולר )מבנים מס’ 6,7,8( וכונו “המיוחדים”.

 בחצרות המבנים שרידי קבורה ומתקנים
מהתקופה הפרסית, הביזאנטית והעות’מנית

מגורים

מגורים

לא ידוע

לא ידוע

 | מבנים 9-12|  מתחם מולר

govmap.gov.il:מיקום האתרים במתחם. מקור

סקר שימור מתחמי למתחם מולר, 2007 - שלומי בר און אדריכלות ובינוי ערים

11
12

9

10

א7 
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א7 | מתחם מולר | מבנה 13 - בית הנס מולר 2

שם העורך:
מקורות מידע:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

נצפות:

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

מצב האתר:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר

נצפות מהרחוב

בהיקף המתחםליבת המתחם

נצפות במתחם

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

מיקום האתר במתחם:

חשיבות האתר במתחם:

govmap.gov.il:מיקום האתר במתחם. מקור

נובמבר 2015אדר' עומרי זילכה

לא ידוע

מגורים

לא ידוע

לא ידוע

 | מתחם מולר | מבנה 13 - בית הנס מולר 2

13

א7 
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א7 | מתחם מולר | מבנה 14 - בית ביהם

שם העורך:
מקורות מידע:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר

נצפות מהרחוב

בהיקף המתחםליבת המתחם

נצפות במתחם

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

מיקום האתר במתחם:

חשיבות האתר במתחם:

govmap.gov.il:מיקום האתר במתחם. מקור

נובמבר 2015אדר' עומרי זילכה

מצב האתר*:

נצפות*:

הראשון המקומית  המועצה  ראש  ביהם,   אריך 
צ’כוסלובקיה יליד   .1947-1941 השנים   בין 
בעקבות  1936 בשנת  לארץ  עלה   .)1894( 
 הכרותו עם אריך מולר, מייסד מפעל אתא וניהל
עסק הנהלה.  חבר  והיה  מחלקות  מספר   בה 
 בבטחון כפר אתא החל משנת 1937 והיה מפקד
זבולון וחבר המפקדה הנפתית  אזור כפר אתא 

מגורים

*לא ניתן להבחין כלל במבנה מתוך המתחם אלא רק בשער שלו 

מגורים

לא ידוע

לא ידוע

 | מתחם מולר | מבנה 14 - בית ביהם

14

 http://www.bet-fisher.co.il אתר האינטרנט של בית פישר

א7 
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א8 | קפה מרגוע
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

מצבו הפיזי כעת:

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

גרועבינוניטובעבר שימור

מספר קומות:

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:מפת מיקום האתר. מקור

מעבר לכביש ממתחם מולר

רק חלקו העליון של האתר נצפה מעבר לחומה

לאורך השנים היו סגירות של חללים ותוספות כמו פרגולות

אין, מלבד השלט “קפה מרגוע” המופיע בראש הבית

פתחים מלבניים בגדלים שונים

בטון וטיח, גג שטוח

1

 המגרש מוקף חומת אבן

פרטית

משפחות זיינמן, פולק ובן דב

בית קפה

מגורים

 לא ידוע

גוש 11018     חלקה 76  

העצמאות 19

 | קפה מרגוע

 מבנה בית הקפה עם תוספות. מבנה ללא איכויות אדריכליות מיוחדות.  ברישום בטאבו
מופיעה הערה בדבר אתר עתיקות באתר

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

א8 
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א8 | קפה מרגוע )המשך(

תמונה. צילום: מיכל גייסט

שם העורך:
מקורות מידע:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

מידע סטטוטורי רלוונטי:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

הנחיות שימור:

 תחילת המקום בשנת 1935  בצריף שהיה בית קפה, בשנת 1946 נהרס הצריף ובמקומו
 נבנה מבנה אשר שימש את בית הקפה וכן אולם אירועים ומסעדה. המבנה היה למרכז

 חברתי חשוב בקרית אתא

לא ידוע

 http://www.bet-fisher.co.il אתר האינטרנט של בית פישר

לא ידוע 1946

מקור: "מעטא לאתא"

נמוך

אתר בעל ערך נוסטלגי קהילתי כבית הקפה המרכזי בעיר.

מומלץ לשחזר את השלט של בית הקפה המקורי. מומלץ לקיים שיתוף ציבור באשר לחשיבותו של האתר ולקבוע 

את מדיניות השימור בהתאם לדעת הציבור. תתכן גם הנצחה שאינה שימור פיזי של המבנה.

ור
מ

שי
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כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

מצבו הפיזי כעת:

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

גרועבינוניטובעבר שימור

מספר קומות:

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:המבנה המקורי במבט מחניית הבניין הסמוךמפת מיקום האתר. מקור

האתר לא נצפה כמעט בכלל. המקום בו רואים את המבנה המקורי הוא מהחניה הסמוכה

איזור לב העיר

למבנה המקורי הוצמד מבנה נוסף ובצידם מבנים נוספים

במבנה המקורי אין פתחים שניתן להבחין בהם כיום

לא ידוע

המגרש מכיל מספר מבנים - בהם מבנה שירותים ומבני תפילה מאוחרים

 המבנה המקורי בנוי כבית ערבי כפרי. המגרש מוקף חומת אבן בעלת פתח מקושת אשר
כוסה בגרנוליט. בכניסה יש רחבה מרוצפת ומבנה שירותים

1

אבן כורכר מטויחת. התקרה הפנימית מקומרת והגג שטוח

עיריית קרית אתא

מסגד הכפר כופרתא

בית כנסת

מ”ר  1911

גוש  11017   חלקה  48

המייסדים 17

 | בית הכנסת הגדול

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

א9 | בית הכנסת הגדולא9 
תכנית 305-0366609 16/05/2016 12:13:10 נספח שימור
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תמונה. צילום: מיכל גייסט

תמונה. צילום: מיכל גייסט

שם העורך:
מקורות מידע:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

מידע סטטוטורי רלוונטי:

הנחיות שימור:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

תוספות למבנה  - שנים לא ידועות

שריד המסגד המקורי של הכפר כופרתא שהוסב לבית כנסת

לא ידוע
לא ידוע

גבוה

האתר הוא שריד להתיישבות הערבית במקום, ולראשית ההתיישבות היהודית במקום. מייצג 

את הרב שכבתיות שבקרית אתא.

שימוש: מוסדות ציבוריים

מומלץ לשמר את האתר, על רב השכבתיות המאפיינת אותו. מומלץ להביא לידי ביטוי את 

כל הרבדים ההיסטוריים הקיימים באתר. לשם כך יש להכין תיק תיעוד מתחמי שיזהה את 

השכבות ההיסטוריות והמבנים הקיימים באתר.

 http://www.bet-fisher.co.il אתר האינטרנט של בית פישר

ור
מ

שי

א9 | בית כנסת הגדול )המשך(
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א10 | באר כופרתא
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

מצבו הפיזי כעת:

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

גרועבינוניטובעבר שימור

מספר קומות:

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:מפת מיקום האתר. מקור

מ”ר 

נצפה מרחוב המייסדים, נצפה מיתר פינות החניה לפי כמות המכוניות

מלבניים ודלת

איזור לב העיר

מבנה הבאר ממוקם באמצע חניה ומסביבו מכוניות וכביש גישה

עיריית קרית אתא

לא ידוע

 חדר הבנוי סביב שפת הבאר. בצידו הדרומי חלון ובצידו המערבי דלת ברזל נעולה.
המבנה ללא איכויות אדריכליות מיוחדות. בכניסה משטח בטון היוצר שתי מדרגות

בטון חשוף עם גג שטוח

1

באר מים

לא פעיל

50

גוש    11017 חלקה 178  

רחוב שבטי ישראל

 | באר כופרתא

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

א10 
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תמונה. צילום: מיכל גייסט

תמונה. צילום: מיכל גייסט

שם העורך:
מקורות מידע:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

מידע סטטוטורי רלוונטי:

הנחיות שימור:

ור
מ

שי

לא ידוע

באר הכפר הערבי כופרתא אשר שימשה גם את המתיישבים הראשונים של כפר אתא

לא ידוע, יתכן ובמאה ה19

רגיל

מבנה הבאר מייצג שכבות קדומות של התיישבות במקום וכן את ימי ראשיתה של קרית אתא.

שימוש: מוסדות ציבוריים לפי כ/222

הולם  באופן  מומלץ לפתח את סביבת האתר  עבור מבנה הבאר.  תיעוד  תיק  להכין  מומלץ 

ולשלב את המבנה בפיתוח שטח בעל קונטקסט שיאפשר הנכחה של שכבות עבר היסטוריות.

ור
מ

שי

א10 | באר כופרתא )המשך(
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א11 | בית פישר
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

מצבו הפיזי כעת:

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

גרועבינוניטובעבר שימור

מספר קומות:

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:מפת מיקום האתר. מקור

מ”ר 

 במקור המבנה הינו בית ערבי כפרי

בית הכנסת נבנה בצמוד לבית פישר מצידו המערבי. גג המבנה חודש ונוספו בו קוקיות 

חלונות צרים עם קשת מורכבת בקומת הכניסה

בחזית בית פישר פתח מקושת גדול ופתחים מלבניים צרים קטנים

המגרש מחולק לבית כנסת הצמוד לבית פישר, מאחוריהם חצר ובה מדשאה ומבנה נוסף

 צילום: רוחי ליפשיץ

מהרחוב, לא ניתן לראות את בית פישר המקורי אלא רק את חזית בית הכנסת

 איזור לב העיר

בחזית הפונה לחצר-אבנים. שאר החזיתות מטויחות לבן ונבנו מבטון. גג המבנה  מרעפים

ארבע קומות: קומת מרתף, קומת מוזיאון ושתי קומות בית כנסת

אגודות דתיות ועיריית קרית אתא

לא ידוע

בית המוכתר של כפר האריסים כופרתא

מוזיאון קרית אתא בקומה 1, בית כנסת בקומה 2

גוש   11017  חלקה 118

1933

המייסדים 9

| בית פישר - בית הבק  

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

א11 
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תמונה. צילום: מיכל גייסט

תמונה. צילום: מיכל גייסט

שם העורך:
מקורות מידע:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

הנחיות שימור:

חזית בית הכנסת הפונה לרחוב המייסדים חיבור בית פישר המקורי ובית הכנסת בחזית הדרומית

בית פישר בשנות ה30. מקור: "מעטה לאתא" 

 במקור בית המוכתר של כפר האריסים כופריתא שהיה במקום. הבית שימש ליבול
 בקומתו הראשונה ולמגורים בקומה השניה. לאחר הקמת כפר אתא במקום עברו

 להתגורר במתחם יהושע פישר ומשפחתו, שהיה ראש הכפר. בני הזוג פישר הורישו את
המבנה לעיריית קרית אתא על מנת להקים במקום מוזיאון לתולדות קרית אתא

לא ידוע
שיפוץ בשנת 1993 ~1880

רגיל

האתר הוא שריד להתיישבות הערבית במקום, ולראשית ההתיישבות היהודית במקום.

המבנה עבר שיפוץ שאינו מתחשב בערכיו ההיסטוריים והאדריכליים בשנות ה-90 במסגרתו שונתה 

לחלוטין חזית המבנה לכיוון הרחוב. יש לתעד את המבנה ולהסתמך על תיעוד זה בכל התערבות 

עתידית על מנת לשמור ולחשוף את חלקי המבנה המקוריים. את חלקי המבנה ששונו או נוספו 

בשנות ה-90, מומלץ להסיר על מנת להשיב ככל האפשר את אופיו המקורי של המבנה ההיסטורי

 http://www.bet-fisher.co.il אתר האינטרנט של בית פישר

ור
מ

שי

א11 | בית פישר )המשך(
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א12 | בית צינובר
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

מצבו הפיזי כעת:

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

גרועבינוניטובעבר שימור

מספר קומות:

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:מפת מיקום האתר. מקור

מ”ר 

תמונה. צילום: מיכל גייסט

נצפה מהרחוב

איזור לב העיר

תקרת מבואת חדר המדרגות

מלבניים בגדלים שונים

המרפסות נסגרו עם תריסי אלומיניום

 מבנה בסגנון הבינלאומי ללא איכויות אדריכליות מיוחדות. מיועד להריסה. ברישום בטאבו
מופיעה הערה בדבר קיומו אתר עתיקות במגרש

בטון חשוף, גג בטון עם מעקה בנוי

3

במגרש מבנה פנימי בבניה, צריף ובית צינובר הפונה לרחוב

פרטית

יוסף צבי צינובר

תוכנן כבית מגורים אך שימש שנים רבות כבית ספר

לא פעיל - מיועד להריסה

3039

גוש    11016 חלקה 10

יהודה הנשיא 9

 | בית צינובר

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ
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תמונה. צילום: מיכל גייסט

תמונה. צילום: מיכל גייסט

שם העורך:
מקורות מידע:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

מידע סטטוטורי רלוונטי:

הנחיות שימור:

 הבית נבנה כבית מגורים על ידי יוסף צינובר ונקרא על שמו. בפועל שכנו במבנה במהלך
 שנות ה30, בית הספר  “המזרחי” לימים “יבנה”, ובצידו השני “בית הספר לילדי העובדים”
לימים “גורדון”. בתקופת המאבק על הקמת המדינה הוצבה על גג המבנה עמדת שמירה

לא ידוע
1934

בית צינובר בשנות ה40. מקור: "מעטא לאתא" 

נמוך

בעל חשיבות היסטורית קהילתית המתקשרת לשימושו המשני במהלך שנות הקמת הישוב 

היהודי בקרית אתא

שימוש: מגורים לפי כח/150/ח

יש לבצע תיעוד מקדים והליך שיתוף ציבור על מנת לקבוע אם יש למבנה ערכים נוספים והאם ישנה הצדקה להכללתו מרשימת השימור.

ור
מ

שי

המועצה לשימור אתרים, כרטיסי אתרים לשימור - קרית אתא. מסמך פנימי של מחוז חיפה 
והגליל המערבי.

א12 | בית צינובר )המשך(
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א14 | הספריה העירונית
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

מצבו הפיזי כעת:

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

גרועבינוניטובעבר שימור

מספר קומות:

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:חזית המבנה מרחוב רמזמפת מיקום האתר. מקור

מבנה ברוטליסטי בעל איכויות אדריכליות מיוחדות

נצפה מהרחוב בלבד

איזור לב העיר

1300

תוספת מבנית לבניין שהכפילה את שטחה, מעלית, ושורת קורות ועמודים מחופים באלומיניום

מסגרות בטון מסביב לחלק מהחלונות, אופי סיום הבטון בקירות החיצוניים

פתחים מלבניים בגדלים שונים ובעלי נפחים - מעין מחווה ללה קורבוזיה 

בטון חשוף, גג שטוח

2

המגרש מוקף בבתי מגורים, ודשא עם אמפי קטן, מגרש חניה קטן ורחבה מרוצפת

עיריית קרית אתא

עיריית קרית אתא

ספריה עירונית

 | הספריה העירונית

ספריה עירונית

מ”ר 

גוש   11014  חלקה 39

רמז 14

גג המבנה, מאחורה - הבמה

פנים האולם

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

א14 
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א14 | הספריה העירונית )המשך(

תמונה. צילום: מיכל גייסט

שם העורך:
מקורות מידע:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

מידע סטטוטורי רלוונטי:

ור
מ

שי

הנחיות שימור:

מקורי: לא ידוע. אדריכל התוספת: מיקי ורדי
2010 שנות ה60

חזית המבנה מרחוב רמז

הספריה בשנת 1973 )משוער(. מקור: ויקיפדיה

האמפיתאטרון בחלקו האחורי של המבנה

גבוה

מבנה בעל איכויות אדריכליות יוצאות דופן. דוגמא איכותית במיוחד למבנה בסגנון הברוטליסטי. 

לפי  פתוחים,  ציבוריים  ושטחים  ציבוריים  למבנים  מיועד  שהיה  מאזור  חלק  מהווה  הספריה 

התכנון הראשוני. למבנה תוספת בניה משנת 2010 המכבדת ומעצימה את ערכיו האדריכליים.

שימוש: מוסדות ציבוריים לפי תכנית כ/150/ח.

המבנה מיועד לשימור. כל שינוי עתידי במבנה יחייב הכנת תיק תיעוד מלא.

ור
מ

שי
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א15 | בית גרינבלום
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

מצבו הפיזי כעת:

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

גרועבינוניטובעבר שימור

מספר קומות:

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:מפת מיקום האתר. מקור

מ”ר 

האתר נצפה מהרחוב בלבד

איזור לב העיר

סגירת מרפסות בתריסי אלומיניום

הפתחים בחדר המדרגות והריצוף בו

חלונות מלבניים בגדלים שונים

המגרש תחום במבנים אחרים, בעל חצר אחורית חשופה

חזית המבנה לרחוב העצמאות

מבנה הבנוי בסגנון הבינלאומי ללא איכויות אדריכליות מיוחדות

בטון וטיח שפריץ. גג בטון עם מעקה בנוי

2

פרטית

משפחת גרינבלום

מגורים

מגורים

1042

גוש 11008    חלקה 92

העצמאות 111

 | בית גרינבלום

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

א15 
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תמונה. צילום: מיכל גייסט

תמונה. צילום: מיכל גייסט

שם העורך:
מקורות מידע:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

הנחיות שימור:

מידע סטטוטורי רלוונטי:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

 ביתה של משפחת גרינבלום, מהמשפחות הראשונות של בכפר אתא. הבית הושכר
 במהלך השנים למשפחות רבות, ועל גגו נערכו חתונות. הבית היה הצפוני בישוב ולכן

בשנות ה40’ הוקמה על גגו עמדת שמירה

לא ידוע

נמוך

1934

מקור: "מעטא לאתא"

המבנה בעל ערך אדריכלי נמוך ובעל ערך קהילתי היסטורי בשל העובדה ששימש לחתונות 

וכעמדת הגנה.

להכללתו  הצדקה  ישנה  אם  לקבוע  מנת  על  ציבור  שיתוף  והליך  מקדים  תיעוד  לבצע  יש 

ברשימת השימור.

לא ידוע

א15 | בית גרינבלום )המשך(
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א16 | בית ההסתדרות
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

מצבו הפיזי כעת:

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

גרועבינוניטובעבר שימור

מספר קומות:

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:חזית המבנה מרחוב חנקיןמפת מיקום האתר. מקור

1141

גוש 11011     חלקה 48

 המבנה מודרניסטי המורכב מאולם גדול ובצידו מבנה בעל שתי קומות עם מספר אולמות
וחדרים קטנים. המבנה נטוש, בחללי הפנים יש גרפיטי, זבל, יונים, ופסולת בניה

נצפה מרחוב חנקין ובורוכוב

איזור לב העיר

חיפוי האבן כנראה איננו מקורי

מדרגות הפנים

פתחים מלבניים בגדלים שונים ומספר דלתות כניסה

 בטון מטויח וחיפוי אבן בפיר המדרגות

שתי קומות עם במה בגג

המבנה מפנה שתי חזיתות לרחובות בורוכוב וחנקין ובצידו מגרש חניה

עיריית קרית אתא

ההסתדרות

בית ההסתדרות

לא פעיל

מ”ר 

חנקין פינת בורוכוב

 | בית הפועל - בית ההסתדרות

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

א16 
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שם העורך:
מקורות מידע:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

מידע סטטוטורי רלוונטי:
הנחיות שימור:

 כונה בעבר “בית הפועל” ושימש לאסיפות ולפעילויות תרבותיות של ההסתדרות. הוקם
 ביוזמת פועלי מפעל אתא, שכל אחד מהם תרם יום עבודה להקמתו )מתוך הבלוג של

 משה רימר באתר תפוז(. בשנת 2013 נרכש המבנה ע”י העירייה על מנת להופכו למרכז
לאומנויות המחול והבמה

לא ידוע
תחילת שנות ה50

המבנה בשנת 1965 בקירוב

חזית המבנה מרחוב חנקין

חזית המבנה ממגרש החניה האחורי

גבוה

מבנה בעל איכויות אדריכליות. מאפיין את הסגנון המודרניסטי של תקופתו. המבנה מהווה חלק מאזור 

שהיה מיועד למבנים ציבוריים ושטחים ציבוריים פתוחים ומהדהד את רוח המקום של קרית אתא.

שימוש: מוסדות ציבוריים לפי תכנית כ/150/ח.

יש לתעד את המבנה ולקיים הליך שיתוף ציבור. מומלץ לעשות שימוש מחדש במבנה, ולקשר אותו לרצועת מבני הציבור הקיימים.

ור
מ

שי
ור

מ
שי

א16 | בית ההסתדרות )המשך(
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ב | איזור שימור - קרית בנימין

רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

נצפות:

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

מצב האתר:

נצפות מהרחוב

ליבת המתחם בהיקף המתחם

נצפות במתחם

בלה בלה

בלה בלה

בלה בלה

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

1948

נובמבר 2015

ליבת המתחם מיקום האתר במתחם:

מיקום האתר במתחם:

מיקום האתר במתחם:

ת
או

מצ
ת

ה
ת

או
מצ

ת
ה

ת
או

מצ
ת

ה
ת

או
מצ

ת
ה

רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר
ור

איז
ה

ר 
או

תי
ת

חיו
הנ

תקופה:

איזור חיפוש מוסדיאיזור חיפוש קהילתיסוג האיזור:

ור
איז

ב
ם 

רי
ת

א
ה

ת 
פ

מ

צ

ישוב ערביישובים קדומיםתוכנית קאופמןשנות ה30-50

רי
ת

א
ת

חיו
הנ

ת
ש

ור
מ

אתר בנוי לשימור א
אתר נופי לשימור2 א

אתר להמשך בדיקה2 א
2

 ישומר ויחוזק השלד האורבני הקיים, תוך 
 שימור שדרות משה שרת כשער הכניסה

 הקשר הויזואלי והפיזי הישיר בין שדרות משה שרת
 לבין מגדל המים והמרחב הציבורי שמעבר

 בנייה באיזור זה תשמור על אופיה ההיסטורי הכפרי
 של השכונה ולא תעלה על 3 קומות. לא יותר איחוד

חלקות

 איזור השימור תוחם את מרכז השכונה הכולל את השדרה המרכזית )שד' משה שרת( והשטח הניצב לה

 שיועד למבני ציבור, לרבות מגדל המים. השכונה תוכננה במקור כשכונה כפרית למחצה המכונסת סביב

 רחוב ראשי שלאורכו בנייה נמוכה על גבי חלקות של דונם, הכוללות משק עזר. השדרה והליבה הציבורית

 עדיין מהוות את עמוד השדרה של השכונה גם כיום. באיזור מצויים שרידי שכונת "בתי חנה" שהוקמה ביוזמת

מפעל אתא עבור עובדיו, וכן את מגדל המים משנת 1936 שהיה לסמל השכונה

קרית בנימין נוסדה כשכונת פועלים בשנת 1935 על ידי קבוצת פועלי “נשר” אשר בחרו במקום בשל קרבתו 

נוספות והרחיבו את השכונה, ובהם גם עובדי מפעל אתא  למפעל נשר.  בהמשך התווספו קבוצות פועלים 

שעבורם הוקמה בשנת 1947 שכונת “בתי חנה”.  במהלך שנות השלושים הוקמו בסביבות קריית בנימין מספר 

קריות עצמאיות, ובשנת 1965 מוזגה המועצה המקומית קריית בנימין עם כפר אתא. 

ב

 | איזור שימור - קרית בנימין

מעברותמפעל אתא

איזור שימור

ב1 - שד' משה שרת
ב2 - מגדל המים

ב3 - בתי האבן בשכונת בתי חנה 

 לו, ישומר, יחוזק ויפותח כציר הולכי רגל

  וכרחובה הראשי של השכונה

.1

.2

.3

 http://www.bet-fisher.co.il מקור: אתר האינטרנט של בית פישר
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ב1 | שד' משה שרת
מיקום האתר:

גוש וחלקה

גובה מבנים:

תיאור השדרה:

חלוקה למקטעים:

חומרי משטחים 

חתך עקרוני:

צמחיה:

ומסועים:

ם
ני

תו
נ

ם
ליי

כל
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

מידות:

לבני אקרשטיין, אספלט, דשא

במרכז השדרה שתי שורות של עצי זית. בדפנות השדרה צמחיה מחצרות הבתים

מבנים חד/דו קומתיים בגובה 3-7 מטרים

 השדרה הראשית של קרית בנימין החוצה אותה מצפון לדרום.  השדרה מורכבת ממדרכות,
נתיב חניה ונתיב נסיעה משני צידיה. במרכז השדרה מדשאות ושתי שורות של עצי זית

אורך: 1200 מטר, רוחב: כ-25 מטרים

השדרה הראשית של קרית בנימין

גושים 11034,11037,11043

 | שדרות משה שרת

תר
א

ה
ר 

או
תי

pp

קנ”מ 1:500

 גובה המבנים בחתך הינו
 ממוצע ובמציאות  נע בין

1-2 קומות

10m 6m6m 2m2m

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

צ

שמש  בקיץ - 81

שמש  בחורף - 34

c

c

ב1
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שם העורך:
מקורות מידע:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

מידע סטטוטורי רלוונטי:

הנחיות שימור:

 השדרה הינה חלק מהתוכנית המקורית לקרית בנימין אשר קבעה את השדרה כציר
הראשי של הקריה

לא ידוע

השדרה הינה מרכז השלד התכנוני ההיסטורי של קרית בנימין, ומשמשת כשדרה הראשית של 

השכונה עד היום.

מומלץ לשמור על רוחב השדרה הקיים כיום, ועל אופיה הפתוח וה"ירוק".
שטח המיועד לדרכים, לפי כ-150

גבוה

ור
מ

שי

ב1 | שד' משה שרת )המשך(
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ב2 | מגדל המים - קרית בנימין
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

תמונה. צילום: מיכל גייסט

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

מצבו הפיזי כעת:

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

גרועבינוניטובעבר שימור

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:מפת מיקום האתר. מקור

מבנה בעל איכויות אדריכליות מיוחדות למגדל מים

נצפות גדולה מאוד מחוץ לקרית בנימין וגם בתוך השכונה

מלבניים בהיקף ב3 הקומות הראשונות ומעליהם אשנבים קטנים. בקומת הקרקע דלת כניסה

בטון חשוף

המבנה ממוקם באיזור מגודר, בין בתים פרטיים, בית ספר וכביש. בצידו צמחיה וגן משחקים

הועד המקומי של קרית בנימין

עיריית קרית אתא

קוטר 10 מטרים, גובה 40 מטרים, תכולה כ200 קוב מידות:

מגדל מים + משרדים ציבוריים

לא פעיל

גוש  11039   חלקה 85

רחוב יצחק בן צבי

 | מגדל המים - קרית בנימין

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

ב2
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תמונה. צילום: מיכל גייסט

תמונה. צילום: מיכל גייסט

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

הנחיות שימור:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

נובמבר 2015

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

שם העורך:
מקורות מידע:

תאריך: אדר’ עומרי זילכה

קר
ס

ה
טי 

פר

מידע סטטוטורי רלוונטי:

מגדל המים. מבט מאנדרטת הלח"י

מגדל המים. מבט מתוך השכונה

מגדל המים בבניה. מקור:"מעטא לאתא"

 סמל קרית בנימין ומרכז חייה הציבוריים. המשרדים התחתונים שימשו כמשרדים, מרפאה,
כיתות ועמדת הגנה

1936
לא ידוע

אין. תוספת של שנאי בצמוד הכביש

מומלץ לבצע תיק תיעוד לאתר, ותכנית לשיקומו ושימורו.

מומלץ לבחון דרכים לפתח את האתר כחלק מהגן הציבורי בו הוא ממוקם תוך שימוש בחללו 

הפנימי, במידת האפשר.

מומלץ להשמיש מחדש את ציר הכניסה למתחם הציבורי שמהווה המשך לרחוב דוד רזיאל, 

כך שיעבור בסמוך למגדל המים, כפי שהיה בתכנון המקורי.

שטח פתוח לפי תכנית כ/251/ב.

וסמל לתקופת ראשית ההתיישבות בתל בנימין. כמו כן, מהווה האתר,  האתר מהווה שריד 

הממוקם בקצה ציר )רחוב רזיאל( ובפתחו של שטח שהוגדר בתכנון הראשוני כ"שטח פנוי", 

חלק מהשלד העירוני ההיסטורי של תל בנימין. מהווה LANDMARK ברמה עירונית.

גבוה

נובמבר 2015

ור
מ

שי

ב2 | מגדל המים - קרית בנימין )המשך(
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ב3 | בתי האבן בשכונת בתי חנה
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

מצבו הפיזי כעת:

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

גרועבינוניטובעבר שימור

מספר קומות:

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:חזית בית מס' 65 לרחוב לילינבלוםמפת מיקום האתר. מקור

 בתי אבן, בבניה אופיינית לשנות ה-30. בעלי איכויות אדריכליות מיוחדות לסביבתו. בית
מס’ 65 שמור במצב קרוב יותר למקורי מאשר בית מס’ 57

 הבתים נצפים מהרחוב

קרית בנימין

מסגרת האבן של החלונות והדלת בצידו האחורי של הבית

פתחים מלבניים בגדלים שונים

מס’ 65 - גמר אבן. מס’ 57 - גמר טיח וקרמיקה.

1

.שני המגרשים מגודרים בשורת בתים פרטיים, הבתים בחזית הרחוב, מאחור חצר משק ארוכה

פרטית

מפעל אתא

מגורים

מגורים

כ100 מ”ר

גוש 11020     חלקה 34

לילינבלום 65, 57

| בתי חנה

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

ב3
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הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

הנחיות שימור:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

נובמבר 2015

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

שם העורך:
מקורות מידע:

מידע סטטוטורי רלוונטי:

תאריך: אדר’ עומרי זילכה

משפחת מולר יזמה, תמכה והשתתפה בבניית שתי שכונות עובדים לפי דגם העיירה האירופית התעשייתית-
 אוטופיסטית. השכונות, שכללו יחידות מגורים לצד חלקות אדמה בנות דונם למשקי עזר, היו שיכון לעובדים
 שהוקם בשנת 1941 בצד המזרחי של המפעל, והשיכון “בתי חנה” ובו 45 בתים שהוקם בשנת 1947 בקריית

 בנימין” )בר-אור: 2011(. הבתים היו בנויים במקור כך שלמגרש אחד יש חצר קדמית עם בית מאחור
 ובמגרש הסמוך הסדר הפוך. שני הבתים הינם היחידים שנותרו מ-17 “בתי חנה” ברחוב לילינבלום. לפי

 יום טוב בראשית )דייר באחד הבתים המקוריים(, במקור, היו אלה בתי המנהלים של מפעל אתא  שלימים
 הפכו לבתיהם של העובדים הבכירים. לאחר סגירת המפעל עברו הבתים לבעלותו של כונס נכסים ונמכרו

לאנשים פרטיים

לא ידוע
אחרי 1945

2011(, בגדי אתא- סיפורו של מפעל ישראלי מיתולוגי, אתר ‘אנשים ישראל-  
 /http://www.peopleil.org ,“המדריך לחברה הישראלית

ראיון עם יום טוב בראשית, בעל הבית. 212.07.15

רגיל

המבנים מספרים את סיפורו של מפעל אתא, והקשר הייחודי בינו לבין העיר קרית אתא מימי 

הקמתה. כפי הנראה, מהווים שריד אחרון לשיכוני הפועלים שהקימה חברת אתא עבור עובדיה*.

יש להכין תיק תיעוד למבנים הכולל התייחסות רחבה לשכונת בתי חנה, ועל בסיסו לגבש 

המלצות ראשוניות לשימור. 

מומלץ לגבש מנגנון סטטוטורי שיאפשר ניוד או תגבור זכויות בניה בתוך המגרשים על מנת לתמרץ 

את תיעוד ושימור המבנים הקיימים ללא פגיעה בזכויות הבעלים.

 שטח המיועד למגורים לפי 251/ב' 

קר
ס

ה
טי 

פר

בית מס' 57בית מס' 65

.שני המגרשים מגודרים בשורת בתים פרטיים, הבתים בחזית הרחוב, מאחור חצר משק ארוכה

נובמבר 2015

ור
מ

שי

ב3 | בתי האבן בשכונת בתי חנה )המשך(
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רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

נצפות:

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

מצב האתר:

נצפות מהרחוב

ליבת המתחם בהיקף המתחם

נצפות במתחם

בלה בלה

בלה בלה

בלה בלה

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

1948

נובמבר 2015

ליבת המתחם מיקום האתר במתחם:

מיקום האתר במתחם:

מיקום האתר במתחם:

ת
או

מצ
ת

ה
ת

או
מצ

ת
ה

ת
או

מצ
ת

ה
ת

או
מצ

ת
ה

רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר
ור

איז
ה

ר 
או

תי
ת

חיו
הנ

איזור שימור

תקופה:

איזור חיפוש מוסדיסוג האיזור:

ור
איז

ב
ם 

רי
ת

א
ה

ת 
פ

מ

צ

מעברותישוב ערבימפעל אתא

רי
ת

א
ת

חיו
הנ

ת
ש

ור
מ

אתר בנוי לשימור א
אתר נופי לשימור2 א

אתר להמשך בדיקה2 א
2

 ישומר ייעודו המקורי של האיזור כשטח ירוק 
 המשמש לחציצה בין איזור התעשייה

לשטחי המגורים של העיר

 יש לבחון שילוב שרידי בסיס הלגיון 
 ויצירת זיקה בינו לבין אנדרטת הלחי הסמוכה

במסגרת תכניות לפיתוח ושדרוג המרחב הציבורי

 פס הירק הינו ביטוי להיסטוריה התעשייתית של איזור המפרץ, ולמרות שמהלך השנים הוקמו על חלקים

 משטחו מבנים, אופיו של פס הירק נשמר ברובו, וגם כיום הוא מתאפיין בריבוי של שטחים ירוקים ואיזורים

חקלאיים. אחד מהשרידים הבולטים לכך הוא חורשת ברנדייס

 פס הירק הינו חלק מתוכניתו של פטריק אברקומבי שהוכנה בשנים 1928-1934 ע"י המוסדות המיישבים

 ושלטונות המנדט עבור מפרץ חיפה, ומהווה עד היום את התשתית התכנונית של הקריות. התוכנית מתווה פס

 ירק המשמש כחיץ בין איזורי המפעלים והעבודה לבין קריות המגורים בצפון המפרץ. פס הירק מתחיל בחוף

 הים צפונית לחוות המיכלים וממשיך עד לדרומה של קרית אתא

ג

 | איזור שימור טבע  - פס הירק

תוכנית קאופמן שנות ה30-50

איזור חיפוש קהילתי

ור
איז

ב
ם 

רי
ת

א
ה

ת 
פ

מ

ג1 - חורשת ברנדייס  
ג2 - בסיס הליגיון

ישובים קדומים

.1

.2

ג

אתר בנוי לשימור א
אתר נופי לשימור2 א

אתר להמשך בדיקה2 א
2

ג | איזור שימור טבע - פס הירק
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ג1 | חורשת ברנדייס
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

סוגי עצים:

גובה מבנים ליד:

תיאור:

חומרי משטחים 
ומסועים:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:מפת מיקום האתר. מקור

תר
א

ה
ור

א
תי

קק”ל

לא ידוע

עשביה נמוך

אורנים ואקליפטוסים

חורשת ברנדיס. מבט מכיוון איקאה

אין מבנים סמוכים

חורשת עצים

חורשה / ריאה ירוקה

חורשה/ ריאה ירוקה

מ”ר  175,000

גושים 11545, 11597

סמוך לכביש 22 ולאיקאה

 | חורשת ברנדיס

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

ג1
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שם העורך:
מקורות מידע:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

הנחיות שימור:

מידע סטטוטורי רלוונטי:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

תקופת המנדט, שנה לא ידועה

 http://www.bet-fisher.co.il אתר האינטרנט של בית פישר

 החורשה הינה חלק מ’פס הירק’ ההיסטורי בתוכניתו ההסטורית של פטריק אברקומבי.
 מטרת פס הירק היתה לחצוץ בין התעשיות במפרץ חיפה לבין איזורי המגורים של

 הקריות. באתר מצויים גם שרידי האתר הארכיאולוגי תל אל-אידהם, תל שטוח בו התגלו
חרסים מהתקופות הישראלית, פרסית, הלניסטית ורומית

אלמנטים  לזיהוי  נופי  סקר  לבצע  יש  פתוחה.  ציבורית  ירוקה  כריאה  האתר  את  לשמור  יש 

נופיים לשימור. מומלץ לבחון דרכים לפתח את האתר ולהשמישו לטובת הציבור תוך בחינת 

האפשרות לשימוש בציר הירוק ההיסטורי כאמצעי לחיבור בין קרית אתא והקריות השכנות, 

באמצעות שבילי הולכי רגל/אופניים.

מוגדרת כשטח ציבורי בתוכנית תקפה כ/251-ב'

האתר, המהווה שריד לחלק ממערך התכנון ההיסטורי לאזור המפרץ, מייצג שלב חשוב ומשמעותי 

בתולדות התפתחות המפרץ בין שנות ה30-50, ומהווה חוליה מקשרת, פיזית ורעיונית, בין קרית 

אתא לסביבתה הקרובה.

גבוה

ג1 | חורשת ברנדייס )המשך(

גילברט הרברט וסילבינה סוסנובסקי, "התפתחותה של חיפה1918–1948 – תכנון וארכיטקטורה"
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ג2 | בסיס הליגיון
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:מבט צפונה  מהשביל לעבר אנדרטת הלח"ימפת מיקום האתר. מקור

 שורה של  ששה מבני בטון בני קומה אחת  משני עברי שביל המתחיל ממגרש החניה שלתיאור:
 אנדרטת הלח”י וממשיך דרומה. במגרש החניה יש מבנה החפור חצי קומה לתוך האדמה,

 ללא גג. בקצה השביל הריסות של מבנה נוסף

קרן קיימת לישראל

צבא בריטניה

מחנה הליגיון הבריטי

לא פעיל

 | בסיס הליגיון

גוש  10518   חלקה 32

דרך זבולון מערבית לק. שטנד

מ”ר 11,000

ור
א

תי
תר

א
ה

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

ג2
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תמונה. צילום: מיכל גייסט

תמונה. צילום: מיכל גייסט

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

הנחיות שימור:

מידע סטטוטורי רלוונטי:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

שנות ה30-50ציר היסטורי / שדרה אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

נ
ור

מ
שי

שנת בניה:
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

מפעל אתא

חלק ממרקם

נובמבר 2015

שם העורך:
מקורות מידע:

תאריך: אדר' עומרי זילכה

קר
ס

ה
טי 

פר

 אזור מפרץ חיפה היה אזור בעל חשיבות אסטרטגית עליונה עבור הבריטים בתקופת
 המנדט. הנמל, שדה התעופה, בתי הזיקוק ובתי המלאכה של הרכבת נזקקו להגנה ולכן

 שהו באיזור כוחות צבא רבים, במיוחד בתקופות של מתיחות צבאית ומלחמות. המבנים
 שימשו את מחנה הליגיון הבריטי שישב במקום, ויתכן שלאחר קום המדינה היה בהם

'שימוש כמעברות

לא ידוע
לא ידוע לא ידוע

לסביבתה  אתא  קרית  בין  הקשר  את  מייצג  אזורי.  בריטי  צבאי  ממערך  חלק  מהווה  האתר 

הקרובה בשנות המנדט הבריטי ולאחריה. יתכן שהיה חלק ממערך המעברות בשנות ה-50.

מומלץ לבצע תיעוד ראשוני טרם התערבות. יש לבחון קשר תמטי בין אנדרטת הלח"י לבין מבנים אלה.

קרקע חקלאית.

נמוך

נובמבר 2015

ג2 | בסיס הליגיון )המשך(
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רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

נצפות:

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

מצב האתר:

נצפות מהרחוב

ליבת המתחם בהיקף המתחם

נצפות במתחם

בלה בלה

בלה בלה

בלה בלה

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

1948

נובמבר 2015

ליבת המתחם מיקום האתר במתחם:

מיקום האתר במתחם:

מיקום האתר במתחם:

ת
או

מצ
ת

ה
ת

או
מצ

ת
ה

ת
או

מצ
ת

ה
ת

או
מצ

ת
ה

רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר
ור

איז
ה

ר 
או

תי
ת

חיו
הנ

איזור שימור

תקופה:

איזור חיפוש קהילתיסוג האיזור:

ור
איז

ב
ם 

רי
ת

א
ה

ת 
פ

מ

צ

ישוב ערבימפעל אתאתוכנית קאופמן

רי
ת

א
ת

חיו
הנ

ת
ש

ור
מ

אתר בנוי לשימור א
אתר נופי לשימור2 א

אתר להמשך בדיקה2 א
2

 המתחם מאוכלס עד היום במוסד סגור לנוער עברייני, ובשל כך הגישה אליו מוגבלת. במבט בתצלום אויר

 נראה כי באופן כללי תוכניותו המקורית של גיתאי נשמרה, למעט תוספות ושינויים נקודתיים לאורך השנים.

במסגרת הכנת כרטיס זה לא התאפשר ביקור באתר

 טרם קידום כל תכנית לפיתוחו של האתר יערוך היזם סקר
 מקדים של כלל המתחם בו יזוהו ערכי המבנים ויחידות

 הנוף המצויים בו ומצב השתמרותם. ממצאי הסקר יוצג בפני
 ועדת השימור העירונית, ובהתאם לשיקול דעתה יוכלל
האתר כולו או חלקים ממנו ברשימת השימור העירונית

 תכנית לפיתוח האתר תותנה בהכנת תיעוד מלא לחלקי
 האתר שהוכללו ברשימה העירונית, וביישום המלצות תיק

התיעוד בתכנית המוצעת

 האיזור הינו תל ארכאולוגי בו התגלו שרידי יישוב מתקופת הברזל ומהתקופה הפרסית וכן מערות קבורה
 מהתקופה הרומית המאוחרת. בראשית שנות ה-50’ הוקמה במקום מעברת גילעם-שפרעם שהייתה המעברה

 הגדולה ביותר בקרית אתא. לאחר שפונתה המעברה בתחילת שנות ה60 הוקם בראש הגבעה מוסד סגור
 לנוער עברייני. המוסד תוכננן ע"י האדריכל מוניו גיתאי-וינרויב שזכה בפרוייקט בתחרות אדריכלית. בין

 המבנים ניתן למצוא מבנה אדמינסטרציה, מרפאה ובית מרקחת, חדר אוכל ומטבח, מעונות, סדנאות עבודה
ומגדל מים1

ד

 | איזור חיפוש - מתחם גילעם

מעברות

איזור חיפוש מוסדי

ישובים קדומיםשנות ה30-50

מקור: אינגרסול, ר. )2009( מוניו גיתאי וינרויב, ארכיטקט . 1
באוהאוס בארץ-ישראל, מוזיאון תל אביב לאמנות, הוצאת בבל.

ד1 - מגדל המים
ד2 - חדר האוכל

.1

.2

ד | איזור חיפוש - מתחם גילעםד
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1

רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

נצפות:

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

מצב האתר:

נצפות מהרחוב

ליבת המתחם בהיקף המתחם

נצפות במתחם

בלה בלה

בלה בלה

בלה בלה

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

1948

ליבת המתחם מיקום האתר במתחם:

ת
או

מצ
ת

ה
ת

או
מצ

ת
ה

ת
או

מצ
ת

ה
ת

חיו
הנ

צ

ת
חיו

הנ
ת

ש
ור

מ

9

22

4 3 3 3

5

6666

11

10

11 12 1 1

7
8

תוכנית המוסד. מקור: אינגרסול,  297

הנהלה
מועדון, מטבח וחדר אוכל

?
בית ספר

מחסן
חומה

מגדל מים
מגורי צוות

בית מלאכה
בית ספר

מעון
בית מלאכה

מקרא
1 
2
3 
4
5
6
7
8
9

10
11
12

 תצלום אויר של המוסד סמוך להשלמתו ב1964 )משוער(. מקור: אינגרסול, 296

b144 תצלום אויר. מקור: אתר

ד | איזור חיפוש - מתחם גילעם
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ד1 | מגדל המים - מתחם גילעם
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

גרועבינוניטובעבר שימורמצבו הפיזי כעת:

מספר קומות:

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:מפת מיקום האתר. מקור

האתר מהווה נקודת ציון איזורית

המבנה הינו אובייקט פיסולי העומד בפני עצמו

גובה המגדל כ30 מטרים

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

 המבנה בנוי מחיבור בין חרוט הפוך היושב על עמוד בטון עבה בקוטר שלושה מטרים עם
 יסודות עמוקים בקרקע. נקודת החיבור בין העמוד לחרוט ההפוך מוצרת והיא בעובי מטר וחצי

בלבד. בתוך המגדל קיימת מערכת פנימית של סולמות

מוסד גילעם

בטון חשוף

מוסד גילעם

ן גישה לאתר
אי

מוסד גילעם

מגדל מים

מגדל מים

 גוש 10261  חלקה 9

 ביחס לקרית אתא

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ
מוסד גילעם

 | מגדל המים - גילעם

תר
א

ה
ר 

או
תי

ד1
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תמונה. צילום: מיכל גייסט

תמונה. צילום: מיכל גייסט

שם העורך:
מקורות מידע:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

הנחיות שימור:

מידע סטטוטורי רלוונטי:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

 מגדל המים תוכנן כחלק מהתוכנית של מוניו גיתאי-וינרויב למוסד גילעם . המגדל שימש
כמאגר מים, מגדל תצפית וכנקודת ציון בנוף

 מגדל המים של גילעם שונה ממגדלי המים שקדמו לו בהיותו דק יותר ובהעדר בסיס גלוי
 מעל פני הקרקע. המגדל מתאפיין באסתטיקה פונקציונליסטית ומורכבת הנדסית והוא

 שקול במידותיו ומשתלב בסביבתו. המבנה נחשב לאחד מהשגיו המבניים של וינרויב וברבות
 השנים הפך לסמלו של המוסד ולאבטיפוס למגדלי מים שהוקמו אחריו

1961-1964
מוניו גיתאי-וינרויב

גבוה

 מגדל המים: צילום מקרוב, ותצלום אויר על רקע המוסד כולו. התמונות נלקחו סמוך להשלמתו ב1964 )משוער(. מקור: אינגרסול, 296, 32

לא ידוע

 יש לבצע תיעוד למגדל המים במסגרת תיק תיעוד מתחמי. אין להצמיד בניה חדשה אל

מגדל המים

מקור: אינגרסול, ר. )2009( מוניו גיתאי וינרויב, ארכיטקט באוהאוס בארץ-ישראל, מוזיאון . 1
תל אביב לאמנות, הוצאת בבל.

ד1 | מגדל המים - מתחם גילעם )המשך(
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ד2 | חדר האוכל - מתחם גילעם
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

מצבו הפיזי כעת:

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

גרועבינוניטובעבר שימור

מספר קומות:

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:של המתחם וסימון חדר האוכל. מקור: אינגרסול, 296 מפת מיקום האתר. מקור 

מתחם גילעם

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

ריבועיים

בטון וטיח

1

חדר האוכל כחלק ממתחם הכולל איזור סגור ותחום בחומה ומערך של שטחים פתוחים מגוננים

מוסד גלעם

מוסד גילעם

חדר האוכל של המוסד

חדר האוכל של המוסד

לא ידוע

 ביחס לקרית אתא

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ
מוסד גילעם

 גוש 10261  חלקה 9

 | חדר האוכל - גילעם

ן גישה לאתר
אי

ד2
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תמונה. צילום: מיכל גייסט

תמונה. צילום: מיכל גייסט

שם העורך:
מקורות מידע:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

הנחיות שימור:

מידע סטטוטורי רלוונטי:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

לא ידוע

חדר האוכל תוכנן כחלק מהתוכנית של מוניו גיתאי-וינרויב למוסד גילעם

לא ידוע1961-1964
מוניו גיתאי-וינרויב

גבוה

 חדר האוכל של מוסד גילעם מתאפיין באסתטיקה פונקציונליסטית והוא בעל פרטים
 ייחודיים. המבנה הינו חלק ממערך המבנים שתכנן האדריכל למוסד, לאחר שזכה בתחרות

לתכנונו

 יש לבצע תיעוד לחדר האוכל במסגרת תיק תיעוד מתחמי, ולעמוד על קשרי הגומלין בין

 חלקי המתחם השונים, בין המבנים לבין עצמם ובינן לבין השטחים הפתוחים שביניהם.

 במסגרת תיק התיעוד יש לגבש הנחיות ראשוניות לפיתוח האתר ושילוב המבנים ההיסטוריים

הראויים בתכנון עתידי

 חדר האוכל: צילום מקרוב, ותצלום כשברקע מגדל המים התמונות נלקחו סמוך להשלמתו ב1964 )משוער(. אינרגסול, 300-303

מקור: אינגרסול, ר. )2009( מוניו גיתאי וינרויב, ארכיטקט באוהאוס בארץ-ישראל, מוזיאון . 1
תל אביב לאמנות, הוצאת בבל.

ד2 | חדר האוכל - מתחם גילעם )המשך(
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רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

נצפות:

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

מצב האתר:

נצפות מהרחוב

ליבת המתחם בהיקף המתחם

נצפות במתחם

בלה בלה

בלה בלה

בלה בלה

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

1948

נובמבר 2015

ליבת המתחם מיקום האתר במתחם:

מיקום האתר במתחם:

מיקום האתר במתחם:

ת
או

מצ
ת

ה
ת

או
מצ

ת
ה

ת
או

מצ
ת

ה
ת

או
מצ

ת
ה

רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר
ור

איז
ה

ר 
או

תי
ת

חיו
הנ

איזור חיפוש קהילתיאיזור שימור

ור
איז

ב
ם 

רי
ת

א
ה

ת 
פ

מ

צ

מפעל אתאתוכנית קאופמן

רי
ת

א
ת

חיו
הנ

ת
ש

ור
מ

אתר בנוי לשימור א
אתר נופי לשימור2 א

אתר להמשך בדיקה2 א
2

 טרם קידום כל תכנית לפיתוחו של האתר יערוך 
 היזם סקר סקר מקדים של כלל המתחם בו יזוהו ערכי המבנים
 ויחידות הנוף המצויים בו ומצב השתמרותם. ממצאי הסקר יוצג

 בפני ועדת השימור העירונית, ובהתאם לשיקול דעתה יוכלל
האתר כולו או חלקים ממנו ברשימת השימור העירונית

 
 תכנית לפיתוח האתר תותנה בהכנת תיעוד מלא לחלקי האתר

 שהוכללו ברשימה העירונית, וביישום המלצות תיק התיעוד
 בתכנית המוצעת

 המתחם כולל מבנים שונים אשר שירתו את משטרת ישראל ובראשם מצודת הטיגארט יחד עם איזורים

 פתוחים מטופחים בין המבנים. בשל העובדה כי לכל אורך השנים נעשה שימוש רציף במתחם ע”י גורמים

 צבאיים-משטרתיים יש להניח כי באיזור ישנם מבנים נוספים בעלי חשיבות. עם פינוי המרכז ללימודי משטרה

 בשנת 2014, החלו דיונים בשאלת שימושו העתידי של המקום. כיום המתחם עדיין בחזקת משטרת ישראל

ומשמש לפעילויות שונות. לא התאפשר סיור באיזור במסגרת הכנת סקר זה

מעברות ישוב ערבי ישובים קדומים

 המתחם נמצא על גבעה בשולי העיר ובו מספר מבנים המשמשים את משטרת ישראל ובראשם מצודת
הטיגארט שנבנתה בשנת 1939 ע”י הבריטים. במתחם פעל החל משנת 1949 המרכז ללימודי משטרה

תקופה:

סוג האיזור:

 | איזור חיפוש - גבעת המשטרה

ה

איזור חיפוש מוסדי

שנות ה30-50

ה1 - מצודת הטיגארט

.1

.2

ה | איזור חיפוש - גבעת המשטרהה
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ה1 | מצודת הטיגארט
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

מצבו הפיזי כעת:

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

גרועבינוניטובעבר שימור

מספר קומות:

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:מפת מיקום האתר. מקור

המבנה הינו דגם                                      של מצודת טיגראט שנבנו ברחבי הארץ

מבנה סביב חצר

ריבועיים

בטון, טיח ובלוקים

2

מקור: אתר היסטוריה על המפה

האתר הינו חלק ממתחם גבעת המשטרה אשר בו מס’ מבנים בשירות המשטרה

משטרת ישראל

משטרת המנדט

תחנת משטרת המנדט

תחנת משטרה

לא ידוע

גוש 10254 חלקה 12

גבעת המשטרה

 ביחס לקרית אתא

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

 | מצודת הטיגארט

2nd Class Police Station

ן גישה לאתר
אי

לא ידוע

לא ידוע

ה1
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תמונה. צילום: מיכל גייסט

שם העורך:
מקורות מידע:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

הנחיות שימור:

מידע סטטוטורי רלוונטי:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

 המרכז ללימודי משטרה בכניסה למבנה הטיגארט, מקור: אתר משטרת ישראל

 מבנה זה הינו חלק מסדרת מבני משטרה היסטוריים הפזורים ברחבי הארץ ומקבלים את

 משמעותם מהיותם חלק מסדרה. מבנים אלו משקפים את תפיסת הבטחון בתקופת המנדט

ולאחר הקמת המדינה

 יש לבצע תיק תיעוד מלא למתחם. מסקנות והמלצות התיעוד ישמשו כבסיס לקבלת     

החלטות באשר לפיתוחו העתידי של המתחם

גבוה

לא ידוע
לא ידוע

 מצודת הגנה שנבנה כחלק ממהלך כולל של שלטונות המנדט לביצור הארץ בעקבות
המרד הערבי של שלהי שנות ה30’ , בתכנונו של המהנדס צ’רלס טיגארט

1939

לא ידוע

ה1 | מצודת הטיגארט )המשך(
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רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

נצפות:

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

מצב האתר:

נצפות מהרחוב

ליבת המתחם בהיקף המתחם

נצפות במתחם

בלה בלה

בלה בלה

בלה בלה

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

1948

נובמבר 2015

ליבת המתחם מיקום האתר במתחם:

מיקום האתר במתחם:

מיקום האתר במתחם:

ת
או

מצ
ת

ה
ת

או
מצ

ת
ה

ת
או

מצ
ת

ה
ת

או
מצ

ת
ה

רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר
ור

איז
ה

ר 
או

תי
ת

חיו
הנ

איזור שימור

תקופה:

איזור חיפוש מוסדיסוג האיזור:

ור
איז

ב
ם 

רי
ת

א
ה

ת 
פ

מ

צ

מעברותתוכנית קאופמן

אתר בנוי לשימור א
אתר נופי לשימור2 א

אתר להמשך בדיקה2 א
2

רי
ת

א
ת

ש
ור

מ

 טרם פיתוח המרחב הציבורי בשכונה יבוצע הליך 
 שיתוף ציבור כמפורט בסעיפים 7-8 בהוראות נספח השימור

 לתוכנית המתאר. במסגרת הליך זה תוצג ההיסטוריה המרובדת
 והנעדרת של גבעה א', לרבות איתור של ממצאים ארכיאולוגיים
 שנחפרו בעבר )חרבת קועה(, זיהוי שרידי הכפר ווערת א-סריס,

זיהוי שיכון פועלי אתא א', ומיקום המעברות של שנות ה-50
 

 במסגרת הכנתן של תכניות לפיתוח
 ושדרוג המרחב הציבורי בשכונה תפותח מדיניות לשימור
והנכחת מורשת נעדרת בהתאם לממצאי שיתוף הציבור

 יש לבחון מיחזור והשמשה של מבני בית הספר 
 לוחמי הגטאות ושילובם בתכניות לפיתוח

ושדרוג המרחב הציבורי

 יש לבחון שילוב אתר ו2, לרבות המבנה 
והבוסתן הסובב אותו, בתכניות לפיתוח ושדרוג המרחב הציבורי

 איזור ראש הגבעה הוא מיקומו המשוער של הכפר ווערת א-סריס. באזור זה מצוי כיום מתחם בית ספר לוחמי

 הגטאות, שאינו פעיל, ולצידו שטח ציבורי פתוח וירוק שאינו מגונן. שרידים נופיים וכן מבנה יחיד המיוחס

 לכפר הערבי מעידים על ההתיישבות שהייתה במקום בראשית המאה ה20. יש לשקול שימוש בהסטוריה

 הספציפית של המתחם )הקדומה והקרובה( ליצירת קשר בין הקהילה המקומית לבין ממצאים ששרדו בשטח

 באופן שישפוך אור על משמעותם, יעשיר את סביבתם ויעניק זהות למקום ולקהילה. מומלץ לקיים תהליך

שיתוף ציבור בנושא זה

 עפ"י עדויות ארכיולוגיות הייתה גבעה א' מיושבת לפרקים, החל מהתקופה הרומית )חורבת קועה(. במקום

 שרידי מבנים מהתקופה העות'מנית ושרידי הכפר הערבי ווערת א-סריס שהיה במקום עד שנות ה20.  בשנות

 ה30-40 נבנו במקום שיכונים עבור עובדי מפעל אתא. במהלך שנות ה50 נבנו שיכונים במקום עבור עולים

 חדשים

 | איזור חיפוש - גבעה א

ו

איזור חיפוש קהילתי

ישוב ערביישובים קדומיםשנות ה30-50

ו1 - בית הספר לוחמי הגטאות
ו2 - בית ערבי מהכפר ווערת א-סריס

מפעל אתא

.1

.2

.3

.4

ת
חיו

הנ

ו | איזור חיפוש - גבעה א'ו
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ו1 | בית הספר לוחמי הגטאות
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

מצבו הפיזי כעת:

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

גרועבינוניטובעבר שימור

מספר קומות:

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:מפת מיקום האתר. מקור

 ביחס לקרית אתא

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

  | בית הספר לוחמי הגטאות

האתר נצפה אך ורק ממגרש החניה שלו

 האתר בנוי ממספר מבנים עם חצרות ביניהם, המבנה נטוש ועזוב כיום. בסביבת האתר
שטח ירוק פתוח שאינו מגונן

מלבניים

בטון מטויח

1-3

 המגרש מכיל מספר מבנים מלבנים וביניהם שטחים פתוחים עזובים

עיריית קרית אתא

עיריית קרית אתא

בית ספר יסודי

רוב המבנים לא מאוכלסים, חלקם משמשים כבית ספר

לא ידוע

גוש 10500     חלקה 20  

שכונה גבעה א’, רחוב חנה סנש

ו1
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תמונה. צילום: מיכל גייסט

שם העורך:
מקורות מידע:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

הנחיות שימור:

מידע סטטוטורי רלוונטי:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

 יולי 2015 צילום: רות שלו-ליברטי

לא ידוע
לא ידוע

לא ידוע

רגיל

 האתר כולל מכלול של מבנים מודרניים היוצרים ביניהם מערך מורכב ואיכותי של חצרות
 פנימיות המקיימות קשרי גומלין עם החוץ ועם חללי הפנים. למבנים איכויות בניה טיפוסיות

לשנות ה50. באיזור האתר שרידי שכבות היסטוריות שאינן נוכחות ברקמה הקיימת

 מומלץ להשמיש את המבנים לשימוש מחודש. האתר יתועד וישולב בפיתוח שטח ציבורי

המבטא ומנגיש מורשת משותפת

שלב א’ - 1955

לא ידוע

בית ספר תל חי בשנות ה 60. מקור: קובץ ידיעות על כפר אתא, 1965, מוזיאון בית פישר  

ו1 | בית הספר לוחמי הגטאות )המשך(
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ו2 | בית ערבי מהכפר ווערת א-סריס
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

מצבו הפיזי כעת:

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

גרועבינוניטובעבר שימור

מספר קומות:

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:חזית הבית מרחוב עוזיאלמפת מיקום האתר. מקור

האתר איננו נצפה כמעט כלל

בית ערבי כפרי ללא איכויות אדריכליות מיוחדות

לא ידוע

פתחים מרובעים בגדלים שונים

אבן.החזית לרחוב מטויחת

1

המגרש מוקף בצמחיה גבוה ועבותה

מדינת ישראל

לא ידוע

מגורים

לא פעיל

כ60 מ”ר

גוש 10501     חלקה 34

הרב עוזיאל 20

  |בית ערבי מהכפר ווערת א-סריס 

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

ו2
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שם העורך:
מקורות מידע:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

הנחיות שימור:

מידע סטטוטורי רלוונטי:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

לא ידוע
לא ידוע לא ידוע

רגיל

שריד יחיד לכפר הערבי ווערת א-סריס שקדם לקרית אתא

יש לתעד את המבנה ואת המגרש הצמוד אליו תיעוד מקדים על מנת לאמת ולהשלים פערי 

מידע שיאפשרו קביעת הנחיות שימור למבנה ולמתחם כולו. יש לשקול שילוב המבנה והמגרש 

הסובב אותו בפיתוח שטח ציבורי על ראש הגבעה.

לא ידוע

ו2 | בית ערבי מהכפר ווערת א-סריס )המשך(
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רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

נצפות:

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

מצב האתר:

נצפות מהרחוב

ליבת המתחם בהיקף המתחם

נצפות במתחם

בלה בלה

בלה בלה

בלה בלה

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

1948

נובמבר 2015

ליבת המתחם מיקום האתר במתחם:

מיקום האתר במתחם:

מיקום האתר במתחם:

ת
או

מצ
ת

ה
ת

או
מצ

ת
ה

ת
או

מצ
ת

ה
רי

טו
ס

הי
ע 

ק
ר

ור
איז

ה
ר 

או
איזור שימורתי

תקופה:

איזור חיפוש מוסדיסוג האיזור:

ור
איז

ב
ם 

רי
ת

א
ה

ת 
פ

מ

צ

ישוב ערבימפעל אתאתוכנית קאופמן

ת
ש

ור
מ

אתר בנוי לשימור א
אתר נופי לשימור2 א

אתר להמשך בדיקה2 א
2

ת
חיו

הנ
רי

ת
א

 טרם פיתוח המרחב הציבורי בשכונה יבוצע 
 הליך שיתוף ציבור כמפורט בסעיפים 7-8 בהוראות

 נספח השימור לתוכנית המתאר. במסגרת הליך זה תוצג
 ההיסטוריה המרובדת והנעדרת של גבעת הרקפות,

 לרבות איתור של ממצאים ארכיאולוגיים שנחפרו בעבר
 וזיהוי מיקומו של הכפר חרבת שרתא, ומיקום המעברות

של שנות ה-50

 במסגרת הכנתן של תכניות לפיתוח ושדרוג המרחב
 הציבורי בשכונה תפותח מדיניות לשימור והנכחת מורשת

 נעדרת בהתאם לממצאי שיתוף הציבור
 
 מגדל המים ישולב כאלמנט נופי בתכניות לפיתוח ושדרוג

המרחב הציבורי

 איזור ראש הגבעה, הינו כיום שטח ציבורי ירוק מגונן אשר בראשו מגדל המים המוצב שם משנות ה50

 ולצידו בריכת מים. יש לשקול שימוש בהסטוריה הספציפית של המתחם )הקדומה והקרובה( ליצירת קשר

 בין הקהילה המקומית לבין ממצאים ששרדו בשטח באופן שישפוך אור על משמעותם, יעשיר את סביבתם

ויעניק זהות למקום ולקהילה. מומלץ לקיים תהליך שיתוף ציבור בנושא זה

 באיזור ממצאים ארכיולוגיים עשירים המעידים על להתיישבות קדומה בגבעה החל מהתקופה הנאוליטית ועד

 לתקופה הביזאנטית )תל שאראטי(.  בתחילת שנות ה50 שימש האיזור כמעברה ובה מבנים ארעיים שבמהלך

שנות ה- 60' - 50' הוחלפו בשיכוני קבע. השכונה קלטה גלי עלייה רבים לאורך השנים

ז

 | איזור חיפוש - גבעת הרקפות

מעברות שנות ה30-50

איזור חיפוש קהילתי

ישובים קדומים

ז1 - מגדל המים, פארק אברהם

.1

.2

.3

ת
ש

ור
מ

ז | איזור חיפוש - גבעת הרקפותז
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ז1 | מגדל המים - פארק אברהם
כתובתמיקום האתר:

גוש וחלקה

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

מצבו הפיזי כעת:

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

גרועבינוניטובעבר שימור

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
תר

א
ה

ר 
או

תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:מפת מיקום האתר. מקור

לא נצפה כמעט מסביבתו הקרובה

דלתות וחלונות מלבניים בחלק התחתון של המבנה

מגדל המים הוא חלק מפארק ובו מדשאות, מאגר מים וגינת משחקים

עיריית קרית אתא

 המבנה יציב אך איננו בשימוש. בריכת המים ממוקמת על שבעה עמודי בטון היוצרים מעין
גליל שבסיסו רחב מחלקו העליון. בין העמודים צמוד לקרקע מבנה בן קומה אחת

בטון חשוף

קוטר 10 מטרים, גובה 20 מטרים,  תכולה כ200 קוב מידות:

עיריית קרית אתא

מגדל מים

לא פעיל

גוש  10508   חלקה 14

פארק אברהם, גבעת הרקפות

 | מגדל המים - פארק אברהם

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

ז1
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תמונה. צילום: מיכל גייסט

שם העורך:
מקורות מידע:

מפעל אתא

ם
ריי

טו
ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

שנות ה30-50

חלק ממתחם לשימור

ציר היסטורי / שדרה שלד תוכנית קאופמן

מידע סטטוטורי רלוונטי:

הנחיות שימור:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

אתר מייצג:

ערכים לשימור:

דרגת השימור:

במקום התחולל קרב בשנת 1948

לא ידוע
1954

מומלץ לתעד ולשלב את האתר בפיתוח שטח ציבורי המבטא ומנגיש מורשת משותפת

רגיל

האתר זוהה ברשימת השימור מטעם בית פישר, מצוי בליבו של שטח ירוק מרכזי בשכונה

ומהווה נק' ציון משמעותית.

לא ידוע

ז1 | מגדל המים - פארק אברהם )המשך(
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רי
טו

ס
הי

ע 
ק

ר

נצפות:

שנת בניה:

אדריכל/מתכנן:

שימוש מקורי:

שימוש נוכחי:

מצב האתר:

נצפות מהרחוב

ליבת המתחם בהיקף המתחם

נצפות במתחם

בלה בלה

בלה בלה

בלה בלה

 עבר שימור   טוב   בינוני   גרוע

מהותי        חשוב        שולי

1948

נובמבר 2015

ליבת המתחם מיקום האתר במתחם:

מיקום האתר במתחם:

מיקום האתר במתחם:
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איזור שימור

תקופה:

איזור חיפוש מוסדיסוג האיזור:
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מעברותישוב ערביישובים קדומיםמפעל אתאתוכנית קאופמן
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אתר בנוי לשימור א
אתר נופי לשימור2 א

אתר להמשך בדיקה2 א
2

ת
חיו

הנ
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ת
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 טרם פיתוח המרחב הציבורי בשכונה יבוצע 
 הליך שיתוף ציבור כמפורט בסעיפים 7-8 בהוראות
 תוכנית נספח השימור לתוכנית המתאר. במסגרת

 הליך זה תוצג ההיסטוריה של האיזור וביטוייה הפיזיים
בנוף השכונה

 במסגרת הכנתן של תכניות לפיתוח ושדרוג המרחב
 הציבורי בשכונה תפותח מדיניות לשימור והנכחת

מורשת נעדרת בהתאם לממצאי שיתוף הציבור

 במידת האפשר וכתלות בממצאי השיתוף, תשולב
 עמדת ההגנה )אתר ח1( כאלמנט נופי בתכניות

לפיתוח ושדרוג המרחב הציבורי

 השכונה הינה שכונה מובחנת בעלת אופי ברור המשמשת את אותה הקהילה מאז היווסדה. יש לשקול שימוש

 במורשת המשותפת המאפיינת את תושבי המתחם לעיצוב המרחב הציבורי וליצירת קשר בין הקהילה לבין

 ממצאים ששרדו בשטח באופן שישפוך אור על משמעותם, יעשיר את סביבתם ויעניק זהות למקום ולקהילה.

מומלץ לקיים תהליך שיתוף ציבור בנושא זה

 שכונת המגורים לעולי תימן בסמוך לקרית בנימין שהוקמה ע"י ההסתדרות בשנת 1946. השכונה נבנתה

 סביב רחוב אחד וכללה בתים חד קומתיים עם משקי עזר. במרוצת השנים גדלה השכונה ונוספו מוסדות

ציבוריים: בתי ספר, גני ילדים, צרכנייה ועוד

ח

 | איזור חיפוש - נוה אברהם

שנות ה30-50

איזור חיפוש קהילתי

ח1 - עמדת ההגנה

.1

.2

.3

 http://www.bet-fisher.co.il מקור: אתר האינטרנט של בית פישר
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ח1 | עמדת ההגנה
מיקום האתר:

גוש וחלקה

חומרי בניה:

נצפות האתר:

חלק ממתחם:

מצבו הפיזי כעת:

 הערות מיוחדות/

תיאור כללי:

גרועבינוניטובעבר שימור

מספר קומות:

תיאור המגרש:

תיאור הפתחים:

אלמנטים ייחודיים:

תוספות בניה:

ם
ליי

כל
ם 

ני
תו

נ
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א
ה

ר 
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תי

משולבנופיבנוי סוג האתר:

שטח האתר:

שימוש נוכחי:

שימוש מקורי:

בעלים/יזם מקורי:

בעלות נוכחית:

govmap.gov.il:מפת מיקום האתר. מקור

מ”ר 

נצפה בקושי מרחוב שפרינצק עקב הצמחיה הרבה

כל חזית מחולקת לפתח גדול בחלקה העליון וקיר בחלקה התחתון

בטון חשוף עם תבנית של פח גלי בחלקו התחתון

המבנה ממוקם ברחוב שפרינצק. מצידו האחד דרך כורכר ושדות מצדדיו האחרים

ארגון ההגנה

החלקה עליו נמצאת העמדה הינה בבעלות פרטית

 כ6

 מבנה מרובע שקירותיו מגיעים עד לאמצע גובהו ויוצרים פתחים. הגג מוחזק על ארבעה
עמודים. בצידו הצפוני פתח. יתכן והמבנה היה פריקאסט

1

עמדת ההגנה

לא פעיל

גוש 11043     חלקה 68

רחוב שפרינצק בכניסה לנוה אברהם

 | עמדת ההגנה

מיקום האתר ביחס לקרית אתא

צ

ח1
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תמונה. צילום: מיכל גייסט

תמונה. צילום: מיכל גייסט

שם העורך:
מקורות מידע:

הצהרת משמעות

האתר וסיבת שימורו:

דרגת השימור:

ערכים לשימור:

שלד תוכנית קאופמן

 היסטורית נעדרת: יישובים ערביים / ישוב קדום / מעברות 

ציר היסטורי / שדרה

חלק ממרקם

שנות ה30-50 מפעל אתא אתר מייצג:

ם
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ס

הי
ם 

ני
תו

שנת בניה:נ
מתכנן / אדריכל:

מידע היסטורי:

שלבים נוספים:

קר
ס

ה
טי 

תאריך:פר נובמבר 2015אדר’ עומרי זילכה

מרקמינופיאדריכליקהילתיהיסטורי ור
מ

שי

מידע סטטוטורי רלוונטי:

הנחיות שימור:

לא ידוע

 העמדה בכניסה לשכונה שימשה בימי מלה”ע השניה כ”נקודה מוארת” במטרה להסיט
 את מטוסי האויב מבתי הזיקוק. בתקופת המאבק שימשה כעמדת שמירה ולאחריה

כנקודת ציון סוף “הטיילת” לאורכה הלכו בשבתות

~1936

רגיל

עמדת הגנה ושמירה, הגנה על בתי הזיקוק ועל הדרך והכניסה לקרית בנימין מכיוון דרום. 

מספרת את סיפורה של קרית בנימין ומדגימה את הקשר האזורי בין קרית אתא למפרץ חיפה.

מומלץ להשאיר את העמדה במקומה ולפנות צמחיה מסביבתה הקרובה בכדי לאפשר גישה 

אליה. במידה ובעקבות תכניות פיתוח עתידיות, יתעורר צורך להרוס את העמדה, מומלץ לבחון 

בשנית את מידת חשיבותה לשימור, באמצעות הכנת תיק תיעוד ראשוני.

קרקע חקלאית

 http://www.bet-fisher.co.il אתר האינטרנט של בית פישר
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אתרי מורשת - סיכום ודירוג

לאחר סקירתם ובחינתם בהתאם לקריטריונים שלעיל, מוינו האתרים לפי המדרג הבא: 

גבוה: אתר מורשת חשיבות מיוחדת.   .1
מחייב תיעוד מלא טרם התערבות/דיון בועדת שימור. לא תותר הריסה.  

רגיל: אתר מורשת בעל חשיבות.   .2
יש לבצע תיעוד מלא אשר ובעקבותיו לשקול מחזור או פיתוח של האתר.    

בכפוף לממצאי התיעוד ולממצאי שיתוף ציבור תתכן גם הסרה של האתר מרשימת אתרי המורשת.  

נמוך: אתר מורשת בעל חשיבות נמוכה או לא ברורה.   .3
יש לבצע סקר ראשוני/תיעוד מקדמי, ובכפוף לממצאי התיעוד וממצאי הליך שיתוף ציבור ניתן לשקול    

הסרה מרשימת אתרי המורשת, הריסה/מיחזור של המבנה.  

 6102אפריל 

 

 

 

 דרגת שימור אתרי מורשת איזורי מורשת 
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 לב העיר : איזור א

 גבוה מפעל אתא' שד -0א
 גבוה רמז/ כצנלסון' שד -6א
 גבוה גן משה -3א
 גבוה הציונות' שד -4א
 גבוה מעלה חרמון/ המגינים' שד -5א
 גבוה שדרות בורוכוב -2א
 גבוה אחוזת מולר -7א
 רגיל קפה מרגוע -8א
 גבוה בית הכנסת הגדול -9א
 רגיל באר כופרתא -01א
 רגיל בית פישר -00א
 נמוך בית צינובר -06א
 גבוה הספריה העירונית -04א
 נמוך בית גרינבלום -05א
 גבוה בית ההסתדרות -02א

 קרית בנימין :איזור ב
 גבוה משה שרת' שד -0ב
 גבוה מגדל המים קרית בנימין -6ב
 רגיל בשכונת בתי חנה האבן בתי -3ב

 גבוה חורשת ברנדייס -0ג פס הירק: איזור ג
 נמוך בסיס הליגיון -6ג
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ש

פו
חי

רי 
ו

 

 גילעםמתחם : איזור ד
 גבוה מגדל המים -0ד
 ? חדר האוכל -6ד

 גבוה מצודת הטיגארט -0ה גבעת המשטרה: איזור ה

 'גבעה א: איזור ו
 רגיל ס לוחמי הגטאות"בי -0ו
 רגיל סריס-בית ערבי מהכפר ווערת א -6ו

 רגיל פארק אברהםמגדל המים ב -0ז גבעת הרקפות: איזור ז
נוה אברהם : איזור ח

 (שכונת התימנים)
 רגיל ההגנהעמדת  -0ח
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