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תיק התיעוד הינו המסמך היסודי והחשוב ביותר בתהליך שימור מבנים ,מתחמים כמו גם אתרים מסוגים
שונים.
חשיבותו של תיק התיעוד בהיותו מסמך המציג את ההיסטוריה והתפתחות המבנה מראשיתו עד היום:
תיעוד מצב קיים ,מצב היסטורי ,ניתוח שלבים ותהליכי השתנות ,ניתוח ערכים חברתיים /אדריכליים/
היסטוריים של המבנה ,ניתוח מצב הנדסי ,חומרים ,פרטים ועוד כמפורט להלן.

מטרות התיעוד
•

תיעוד המורשת הבנויה .

•

איתור מידע היסטורי ,אדריכלי והנדסי שיאפשר את חשיפת הערכים של המבנה המקורי וישמש
בסיס לטיפול העתידי באתר.

•

ביסוס פעולות שימור ופיתוח על מידע מקיף ומעודכן להבטחת בקרה על עבודות הבניה

והשינויים המבוצעים במבנה/אתר.
•

ליווי בתיעוד של ביצוע פעולות שימור מקצועיות שנעשות במבנה/אתר.

•

הבטחת פעולות אחזקה ושימור המותאמות באופן אופטימלי במבנה/אתר.

•

איסוף נתונים לארכיון ממוחשב של מבנים היסטוריים.
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בית מקס ליבלינג תוכנן כבית מגורים בשנת  1936ועתיד לעבור תהליך שיקום והתאמה למבנה ציבור.
המבנה הינו מבנה לשימור עם הגבלות מחמירות ונבחר לשמש כמרכז שימור לעיר הלבנה/תל אביב בו תתקיים פעילות
תרבותית-אדריכלית-לימודית תוך שיתוף פעולה בין עיריית תל אביב לממשלת גרמניה .מיקומו של הבית ברחוב
אידלסון במתחם ביאליק בסמוך לבית העירייה ההיסטורי ,לבית ביאליק ולבית ראובן ,במתחם בעל רצף מבנים בעלי
איכות אדריכלית והיסטורית מראשית תל אביב על שלל סגנונה ,מעשיר את המתחם ההיסטורי במבנה ציבורי נוסף.
המבנה תוכנן ע"י האדריכל דב כרמי ואינג' צבי ברק ("מדבן") כבית מגורים עבור משפחת ליבלינג בשנת  1936בסגנון

הבינלאומי כנהוג בתקופה שהחליף מבנה בן שתי קומות* (בית סגל) שנהרס לטובת הקמת הבניין הנוכחי.
נהוג לייחס את תכנון הבניין לאד' דב כרמי בלבד אך עיון מדוקדק בכל תוכניות ההגשה וההתכתבויות עם העירייה
מראה כי על כל המסמכים חתומים דב כרמי וצבי ברק ועל חלקם אף צבי ברק בלבד (כנראה מטעמים טכניים).
חזיתותיו של הבניין מחופות טיח חלק וצבע בהיר ומרפסות השקועות במסת הבניין הותאמו לאקלים הים תיכוני .שביל
הגישה לכניסה לבניין מלווה בפרגולה מבטון ועץ ייחודית לבית זה ,המצלה על המשתמשים מפני השמש היוקדת.
בשנת  1965השאירה גב' טוני ליבלינג ,רעייתו של מקס ליבלינג ,צוואה ,לפיה יינתן ביתה שברחוב אידלסון לעירייה,
כדיי שישמש כבית יתומים ,כמעון ילדים ,כמושב זקנים ,או כמועדון מגורים לסטודנטים נצרכים או גם כמוזיאון .בהתאם
לצוואה פונו הדיירים ושוכנו בו משרדים שונים :חברת עזרה וביצרון ,ארגון נפגעי פעולות איבה ,משרדי נתיבי איילון,
האגודה לעידוד התיירות ,חברת הירקון בע"מ ,משרדי מוסדות חינוך ,משרדי קרן יהושע רבינוביץ לאמניות תל אביב וגן
ילדים (הרחבה על הדיירים בבניין ובעלי הנכס בפרק )2.9
בשנת  ,1997חזיתות המבנה עברו שיפוץ יסודי והחצר הצדדית והאחורית הותאמו לדרישות גן הילדים הממוקם
בקומת הקרקע.
תהליך התיעוד המקיף בוצע בתמיכת קרן גטי (  ,(The Getty Foundation, Keeping It Modernבניהולה של
מחלקת השימור של עיריית תל אביב וקרן תל אביב לפיתוח ,ותוך שיתוף פעולה עם משרד האדריכלים "ברנה" ,ברלין

 . BRENNE ARCHITEKTENשיתוף הפעולה זה מעשיר את הידע הנרכש ומאפשר חשיפה לתקן גבוה של שיטות
העבודה הנהוגות בגרמניה.
גרסה מורחבת של תיק התיעוד נערכה ע"י משרד  ,BRENNE ARCHITEKTENברלין ,בשפה האנגלית.

* היתר לתוספת קומה שניה לבית סגל ניתן בשנת  1931אך אין במסמכים סימוכין כי נבנתה תוספת הבניה בפועל.
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המחקר שימש לא רק לשם הבנת חשיבותו הפיזית של המבנה אלא הוביל גם להסתכלות מעמיקה על הנרטיב הקשור

הקדמה

אליו :בשנות ה 30-של המאה ה ,20-כאשר מהגרים אירופאים ניצולי שואה נמלטו למזרח התיכון ,הם הביאו עמם הן

המחקר שלפניכם ,אודות בית מקס ליבלינג ,התאפשר הודות למענק האדריכלי " "keeping it modernמטעם קרן
גטי .המענק ,שהתקבל בשנת  ,2014הציב את בית ליבלינג בין המבנים הראשונים של האדריכלות המודרנית בעולם
שזכו למענק היוקרתי .בעצם קבלת המענק הוכרז בית ליבלינג כבעל ערך אדריכלי ראוי לציון ,בדומה למבנים

אייקוניים נוספים בני המאה ה 20-ובהם בית האופרה בסידני ,ביתם של המעצבים צ'רלס וריי איימס ,דירתו והסטודיו
של האדריכל לה קורבוזיה ובית רובי שעוצב על-ידי פרנק לויד רייט.
חשיבותו של בית ליבלינג אינה נובעת רק מכך שהוא מהווה דוגמה מעולה לאימוץ התנאים והאקלים המקומיים על-ידי
האדריכלות המודרנית  -בית ליבלינג גם נבחר לשמש כבית למרכז למורשת העיר הלבנה ,בו תרוכז הפעילות בתחום
שימור העיר הלבנה בתל אביב ,שהוכרה כאתר מורשת עולמית על-ידי אונסק"ו .המרכז יאגד בתוכו תכנים רבים תחת
קורת גג אחת :יוענק בו מידע למעוניינים לתייר בעיר ,תפעל בו מעבדת מחקר בתחום שימור מבנים המשוייכים
לאדריכלות המודרנית ,תוקם בו גלריה לתערוכות מתחלפות בנושא שימור ותיכנון עירוני וכן יוקם בו מרכז מידע
מקצועי .בנוסף ,יוענק במרכז סיוע מקצועי ,על תהליך השימור וניהול הנכס ,לבעלי מבנים המיועדים לשימור.
הכנת תיק תעוד המאגד מחקר מעמיק ותיעוד של כל אחד מהמבנים המיועדים לשימור ,הוא שלב מהותי בנוהל
השימור הסטנדרטי בעיר תל-אביב-יפו .שלב זה דורש ביסוס של מהותו הפיזית ,חשיבותו התרבותית וערכיו הרוחניים
של המבנה ,על-מנת לבסס הבנה בסיסית שלו טרם שיפוצו .מסמך תיעוד בשפה האנגלית מבוסס על מחקר שנערך
בתל-אביב כחלק מנוהל השימור( ,ובוצע על-ידי האדריכלית טל איל) ועל קובץ הרישום שהכין האדריכל הגרמני
ווינפרד ברנה בהתאם לנוהל הגרמני .שיתוף הפעולה הישראלי-גרמני הביא לתוצאות יוצאות דופן ובהן הצגת נושאים
שלא תועדו קודם לכן בישראל באופן כזה :למשל ,הערכה אנרגטית של המבנה ,תכנית הממפה את כלל האלמנטים
הקיימים בחללים הפנימיים של המבנה וכן בחינה מדוקדקת ומיון של האלמנטים בהתאם לשכבות המבנה על-פי

שנים .מחקר זה יסייע בניסוח אסטרטגיית עיצוב לתהליך שיפוץ המבנה.
הפיכת מבנה שהיה בעברו פרטי לחלל ציבורי אינה משימה פשוטה ,היא מעלה שאלות בנוגע לשימור מיטבי של
חלקים מהמערך המקורי של דירות פנימיות ובה בעת הפיכתן לחלל מזמין המותאם למבקרים והצגת לתערוכות.
בעקבות כך ,נדרש להגדיר במדויק אילו אלמנטים מקוריים צריכים לשמור על נראות גם בשלבים מאוחרים וכן נדרשת
אסטרטגיה ברורה המגדירה את החללים שיכולים לסבול שינוי ואת אלו שחייבים להיוותר בצורתם המקורית על מנת
לשמר את שלמות המבנה.

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 1
כללי

ידע מודרני אודות בניית בתים והן את חומרי הבניין עצמם .חומרי בניין מעין אלה נמצאו בבית מקס ליבלינג
ומשמשים כמסמך היסטורי חי .ייבוא חומרי בניין ,באותה התקופה ,נעשה תחת "הסכם העברה" שנחתם בין המשטר
הנאצי לתנועה הציונית ואישר ייבוא של נכסים יהודיים כמכונות או חומרי בניין לפלסטינה .להסכם זה הייתה
חשיבות עצומה משום שהוצאת כסף מגרמניה היה כמעט בלתי אפשרי וההסכם האיץ והגדיל ,משמעותית ,את מספר
המהגרים לישראל המנדטורית והציל את חייהם של המהגרים.
במהלך המחקר ,נמצאו מסמכים המתארים את סיפוריהם של מתכנני המבנה ודייריו ועל-פיהם במבנה ובסביבתו
התגוררו מהגרים מהעליה החמישית :מהגרים אירופאים בני המעמד הגבוה ,בעלי מקצועות חופשיים כגון רופאים
ואמנים .הם התגוררו במבנים המודרנים והמינימליסטים של העיר הלבנה מבלי להשאיר מאחוריהם את המסורת
האירופאית ואת רהיטי העץ הכבדים והמעוטרים בסגנון בידרמייר .התרבות האירופאית הקלאסית והמתוחכמת
וסגנון הבניה הנקי והמודרני מחד וההתאמה ללבנט ולאקלים הים תיכוני מאידך יצר שילוב ייחודי המתבטא בקירותיו
של בית מקס ליבלינג .נעשה מאמץ לשמר לא רק את בית מקס ליבלינג עצמו אלא גם את הסיפור שלו ,באמצעות
מתודות כגון סיורים קוליים והמחשות נוספות.
אנו מעריכים מאוד את תרומתו המשמעותית של האדריכל ווינפרד ברנה ,מומחה בשימור מבנים מתקופת
האדריכלות המודרנית .תרומה שהוסיפה רבות לגוף הידע ולמאמץ השימור של מרכז ליבלינג וסייע לנו בהבנה

מיטבית של היבטים חשובים בשימור הסגנון הבינלאומי ,המוכר כסגנון הבאוהאוס המקומי בתל אביב .ונודה גם
לאדריכלית טל איל ,על הידע העצום שלה אודות ההיבטים המקומיים של מסורת האדריכלות המודרנית ,בתל אביב.
ברצוני להודות לקרן גטי ולקרן תל-אביב-יפו שבאמצעות מענקיהם יצרנו את המסמך החשוב הזה שישמש כבסיס
להקמת מרכז המורשת של העיר הלבנה .הוא ישמש דוגמה למטודות שימור מומלצות ויסלול את דרכם של מומחים
בינלאומיים מתחום השימור של האדריכלות המודרנית ,לקחת חלק בתהליך השימור והניהול של העיר הלבנה למען
שמירה על שלמותה.
אדריכלית שרון גולן ירון
מנהלת התוכן של מרכז ליבלינג לשימור העיר הלבנה.

1.1
הקדמה כללית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

5
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כתובת:

אידלסון 29

גבולות:
גוש חלקה:
סטטוס:
סיווג:
שנת בניה:
ציון משוקלל:
סווג מבנה:
שימוש מקורי:
שטח מגרש:

שם המבנה:

44 / 6913
הגבלות מחמירות
בניין
1936
48.50 / 60
אדריכלי
משרדי עירייה
537.14

מקס ליבלינג
0109-029
2650ב

תיק בניין:
תב"ע:
מבנה מסוכן:
אדריכל:
סגנון בניה:
מתחם:
טיח:

כרמי דב
בין לאומי
שימור

תיאור המבנה:
בניין מגורים בינ"ל בן  3קומות ,כיום משמש כמשרדים עירוניים .במבנה זה ,מיוחס לדב כרמי
השימוש הראשון במרפסת ארוכה ,השקועה בתוך מסת המבנה .החזית מקבלת קנה מידה עירוני ע"י קיר המרפסות הארוכות השקועות ,הממוקמות במגרעת בנפח המבנה
 המקבילה המקומית לחלונותהסרט של לה -קורבוזיה .הרווחים הקטנים בין המעקות לסינרים העליונים משאירים פתחים צרים וארוכים המדגישים את החתכיםהאופקיים ,מונעים את כניסת השמש לחדרים ויוצרים משחקי אור וצל דומיננטיים באדריכלות החזית .פרגולת הכניסה הארוכה ,עשויה קורות עץ ,מתחילה בקורותבטון
בחזית ובכך הופכת לחלק בלתי נפרד מהבניין ומשמשת כאלמנט מקשר בין הרח` לבניין
תולדות מבנה
תאריך
השינוי
01/01/1936

פעילות

הקמה

המבצעים

אישור
שינוי
במבנה
כן

אדריכל

משקל
2.0
1.5
1.0
1.0
2.0
2.0
0.5

ציון
6.0
6.0
4.0
6.0
6.0
2.0
3.0

תפקיד

כתובת

שם
רוטשילד  13תל אביב  -יפו

כרמי דב

קריטריונים לשימור
קריטריון לשימור
עיצוב
חלל פנימי וחיצוני
קונסטרוקציה+חומר בניה
אדריכל
מיקום
ערך חברתי/היסטורי
מצב פיזי
ציון משוקלל

הערה

48.5

בעלי זכות
מספר זהות

קטגוריה

שם
עירית תל-אביב

סווג זכות

עירוני

טלפון
0

בעלים

שימושים
קומה

קרקע
קומה ראשונה
קומה שניה

שימוש מקורי

מגורים
מגורים
מגורים

שימוש מעודכן

ציבורי
ציבורי
ציבורי

קיימת חריגה מתב"ע

ת .הוצאת היתר לשימוש חורג

לא
לא
לא

הרחבות
כותרת
סגנון

תיאור
בין לאומי

תיאור מילולי

תיאור משנה

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 1
כללי

1.2
כרטיס הבניין

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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צילום עדכני מרץ 2015
צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 1
כללי

1.3
תצלום עדכני של
המבנה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

7

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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תאריך2015 :

תאריך2015 :

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 1
כללי

1.4
מפה ותצלום אויר
עדכניים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

8

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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הערכה היסטורית אדריכלית
בית מקס ליבלינג הוא מבנה מגורים בן שלוש קומות ומרתף חלקי שתוכנן ע"י האדריכל דב כרמי ואינג' צבי
ברק בתחילת שנת  .1936זהו מבנה במתוכנן ברוח התנועה המודרנית ובחשיבה נפחית מורכבת .איכותו

המרשימה של הבית נובעת מתכנון באיכות גבוהה למכלול מנושאים :מיקום הבית במגרש לא רגולרי
המנצל גם את הטופוגרפיה הקיימת להפרדת הבית מהרחוב ,היחס בין הציבורי לפרטי ,תכנון הנפחים,
מגרעות הנפחים ,התכנית והחתך ,השטחים הציבוריים ,פרטי הבניה ,התייחסות להתאמה אקלימית
ולחומרי הבניה .כל אלה יחד מעניקים לבניין את איכותו היוצאת דופן ,המאופקת והמינימליסטית .המבנה
נכלל בין המבנים לשימור עם הגבלות מחמירות בתכנית השימור העירונית.

טופוגרפיה
מיקומו הפיסי של רח' אידלסון בשיפוע יורד מכיכר ביאליק והרצון לבנות על מגרש מפולס ,הביא לפתרון

תכנוני נפוץ ברחוב – בניה על במה .הכניסה מהרחוב למגרש מתבצעת דרך חלקו הנמוך של שיפוע הרחוב
אל מפלס הכניסה דרך מדרגות רחבות .דירות קומת הקרקע מוגבהות מעל מפלס הכניסה אליהן מגיעים
במדרגות בחדר המדרגות .הגבהת המבנה וקומת המגורים הראשונה ממפלס הרחוב אפשרו פרטיות
לדירת המגורים הקדמית וחיזקו את הכניסה הטקסית מהרחוב אל המבואה במדרגות ופרגולה מגוננת.

המגרש
צורת המגרש ,מקבילה לרחוב בחלקה הקדמי ונטויה בחלקה האחורי ,הכתיבה בחלקה את צורת
המבנה .על מנת לאפשר תכנון מיטבי לתצורת מגרש לא רגולרי זה תוכנן המבנה בשני גושים –קדמי
ואחורי כשנפח שלישי המשמש כמפרק (חדר המדרגות) מחבר בין שינהם .בכל גוש תוכננו שלוש דירות,
ובסך הכל שש דירות  ,שתיים בכל קומה .מרתף חלקי נחפר בחלקו האחורי של המגרש ושימש כאזור
שירות של הבית .

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 1
כללי

1.5.1
ערך אדריכלי
והיסטורי

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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הערכה היסטורית אדריכלית
ציבורי-פרטי
המימד הציבורי והפרטי של הבית והיחס ביניהם מתקבל ממספר גורמים תכנוניים:

 -מדרגות כניסה ופרגולה

 -הבלטת מישור החלונות והמרפסות השקועות בחזית הראשית והדגשתם מפני קיר החזית הינה מעשה

מדרגות כניסה בקדמת המבנה ופרגולה מגוננת הינם אלמנטים אדריכליים היוצרים את חלל הביניים שבין

עיצובי של המתכנן ,כנראה מתוך הרצון לייחס לחזית מימד בקנה מידה עירוני ,להעצים את נפחיות החזית

הציבורי לפרטי ומהווים את החלל המתווך שבין הציבורי (הרחוב) לפרטי(הדירה) .הפרגולה בכניסה לבניין

ולחזק את משחקי האור והצל .במקרה זה החשיבות הפונקציונלית בהבלטה הינה משנית בשל היותה

הינה פרט אדריכלי ייחודי בבניה בתל אביב ודוגמא מינורית לה קיימת גם במעונות עובדים ח' .

מזערית.

קומת העמודים החלקית שהיתה נפוצה במבנים בתל אביב מעט אחר כך ,שמשה גם היא כאזור תווך

תכנון דומה לחזית מופיע גם במבנה ברח' דיזנגוף  10שבתכנונו מאותה שנה.

מוצל.

 גינת הביתגינת הבית מקיפה את המבנה מכל צדדיו ומשמשת תפקיד כפול-
בחזית לרחוב היא מוגבהת ממפלס הרחוב ומהווה את תווך הביינים
המפריד בין הדירות למרחב הציבורי ובחזית האחורית היא משמשת
את דיירי הבית כגינה פרטית.

פרספקטיבה :מימין דיזנגוף  10משמאל :אידלסון 29
 מרפסות שקועות בנפחתכנון מרפסות שקועות כחלק מנפח הבניה כאזור פתוח של הדירות מאפשר שימוש בחלל חוץ ,באזור
מוצל ופרטי יחסית ומעניק לחלל המרפסת איכות כשל חדר מגורים מוגן  ,ללא חילון.

מימין :צילומי משפחת
שויער במרפסת הפונה אל
רחוב אידלסון
משמאל :מרפסת מצב קיים

בית מרק קיט -רחוב לוריא 13
אדריכל :רוברט הוף

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 1
כללי

1.5.1
ערך אדריכלי
והיסטורי

בית גלילי -חובבי ציון 63
אדריכל :רוברט הוף

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

בית אנגל ,רוטשילד 84
אדריכל :זאב רכטר

אדריכלות
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נפחים ותלת ממדיות

אלמנטים "גרפיים"

כאמור ,על מנת לאפשר תכנון מיטבי לתצורת המגרש הלא רגולרי ,תוכנן המבנה בשני גושים עיקריים–

חלק זה מתייחס לאמצעים/פרטים הפיזיים ,עיצוביים ,האור והצל המשמשים חלק דומיננטי ומשלים

קדמי ואחורי כשנפח שלישי המשמש כמפרק (חדר המדרגות) מחבר בין שניהם .הנפח הקדמי הינו תיבה

לאדריכלות החזיתות הקדמיות ולהדגשות האופקיות.

מלבנית מקבילה לרחוב ובה תבליט מלבני המהווה מסגרת הדגשה לשלוש מגרעות אופקיות תיבתיות

אור וצל

המשמשות כמרפסות שקועות בנפח המבנה .הנפח האחורי הינו תיבה טרפזית שגם בה נגרעו תיבות –

שימוש באור וצל בתכנון מראה החזית הינו אולי המשמעותי ביותר ומצייר דרמה בכל שעות היממה .מיקום

טרפזיות קטנות בחלקה הקדמי ומלבניות בחלקה האחורי עבור מרפסות לדירות האחוריות.

הגושים בהסטה זה מזה ,הדגשת הנפח הקדמי ע"י הבלטת נפח משני ,גריעת מסות עבור מרפסות,

את שני אלה מחבר חלל שלישי -חדר המדרגות המקשר בין הדירות  -אופקית ואנכית .באיזומטריה

יצירת הצללות קוויות בעזרת צלו של סף טרצו יצוק ובולט ממישור הקיר המהווה פס המשכי לחלון

היסטורית נראה נפח חדר המדרגות עולה לגג ומתפתח ליציאה מקורה בפרגולה אל הגג הקדמי המרוצף.

ולמרפסת ,צל קורת הפרגולה וחלוקות המשנה בה מעץ והגומלין בין אלה לדלת הכניסה וויטרינת הכניסה

קשר זה ופרגולה זו כנראה לא בוצעו בפועל.

ובכללן החלוקות המשניות בהן ,על רקע הטיח החלק הבהיר כולן משמשות כמישורי אור וצל.

שלושה גורמים נוספים מחברים את שני הגושים -פרגולת הכניסה ,מרפסות שירות אחוריות וגינת הבית.

המרפסות השקועות והכניסה המזוגגת ,המהוות את מקור הצל בשעות היום יכולות להפוך למקור האור

פרגולת הכניסה קושרת את שני הגושים בעזרת קורת בטון היקפית המהווה כמעין סרט עטיפה המשכי

בשעות הלילה ,כשהן מוארות.

מגוף הגוש הקדמי וחדר המדרגות אל הגוש האחורי.

כל אלה מעניקים לחזיתות את ההדגשים האופקיים ומעצימים את השונות הדינמית במראה המבנה

מרפסות שירות אחוריות פתוחות ומחברות באופן

בשעות השונות ובעונות השונות

פיזי ולא פורמלי כל שתי דירות בקומה בעזרת
מרפסת אחת המשכית ללא כל חציצה בין הדירות.
גינת הבית מעניקה למבנה את הבסיס והמסגרת

הירוקה העוטפת אותו מכל עבריו.

מקור":אדריכלות בפלשתינה א"י בימי המנדט הבריטי  " 1917-1948עדה כרמי -מלמד ודן פרייס ,2011 ,
בהוצאת מוזיאון תל אביב לאמנות.
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עמודי מתכת במרפסות

כניסה וחדר מדרגות

בפינת המרפסות הקדמיות ממוקמים עמודוני מתכת דקים בין המעקה התחתון לסינר העליון של

הכניסה למבואת הבית מתבצעת דרך מעבר מרוצף באריחי בטון מעוטרים ,אדניות בנויות ומטויחות

המרפסות .לעמודונים אלה תפקיד קונסטרוקטיבי משני .תפקידם העיצובי הוא השלמת קו המתאר של

לצמחיה ופרגולה מעץ

תיבת המרפסות לכדי צורה הנדסית סגורה.

דלת הכניסה מעץ וזכוכית והמשכה בויטרינה דומה ,מהווים השלמה לתכנון הפרגולה ומחולקים גןם הם
לחלוקות משניות ריבועיות .חלל הכניסה וחדר המדרגות מעוטרים ברצפת טרצו צהבהבה ,מדרגות טרצו
יצוקות ,אריחי קרמיקה צהבהבים ופרטי עץ -תיבת דואר ,מעקה חדר מדרגות ,דלתות כניסה לדירות ופס
הפרדה בקירות.
בחלל הכניסה מוקמה בריכת דגים /פרחי מים מעוטרת שברי אריחים מלאכת מחשבת וכך מתאפשר חיבור
בין הפנים לחצר ההיקפית בעזרת שקיפות מבואת כניסה והכנסת הטבע למבואה.
כל פרטי חדר המדרגות מוקפדים ואיכותיים בחומרי הגמר שלהם .תאורת חדר המדרגות מתאפשרת

מחלונות גדולים מזוגגים זכוכית מעוטרת השוברת את קרני השמש החזקה.

מבט מרחוב אידלסון אל חזית
הצד של הבניין

מרפסת הדירה הפנימית,
פונה אל רחוב אידלסון

צילומי משפחת שויער במרפסת
הפונה אל רחוב אידלסון

פרגולה
לפרגולה בכניסה למבנה מספר שימושים -הצללה מפני
השמש ישראלית היוקדת ,בסיס לצמחיה מצלה ובשל כך גם
מקלה על עומס החום ,הדגשה טקסית (מימד ציבורי) של
הכניסה למבנה וחיזוק ההדגשה האופקית לחזית.
קורת הבטון הממשיכה את חלקה התחתון של בליטת

סידור קומה ותכנון הדירות

החזית מייצרת הדגשה אופקית קדמית ותלת מימדית

בבניין תוכננו שש דירות ,שתי דירות בקומה -קדמית ואחורית הכוללות ארבעה חדרים כל אחת ,חדר

ומחלקת אופקית את החלל הריק שבין הגוש הקדמי לאחורי.

שירותים ,חדר אמבטיה מטבח ומבואת כניסה .לכל דירה מרפסת אחת אורכית משותפת לשני חדרי

בין קורת הבטון ממוקמות קורות עץ בחלוקה משנית

הדירה ומרפסת שירות אחת משותפת לשתי הדירות .בדירה האחורית ,מרפסת קדמית נוספת עבור החדר

המשתתפות גם הן במשחקי האור והצל של החזית

הדרומי.

והן מהווה עיטור גרפי ל"חזית החמישית" במבט מהכניסה

חדרי הדירה מרוצפים באריחי טרצו ,צויידו ברדיאטורים לחימום ובמטבח נבנו ארונות שחופו באריחי

כלפי מעלה ומהדירות כלפי אזור הכניסה.

קרמיקה לבנים .
הדמיות מתוך סרטון לתערוכת "העיר
הלבנה" ,2004 ,מוזיאון תל אביב לאומנות

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 1
כללי

1.5.1
ערך אדריכלי
והיסטורי

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

12

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

מרתף וגג

אקלים

קומת המרתף תוכננה עבור חדר כביסה ,חדר דודי הסקה לדירות ומחסנים .מיקום חדר כביסה במרתף

המבנה הותאם לאקלים הים תיכוני במספר פרטי תכנון :מרפסות מוצלות כתחליף לחלונות הסרט

היה יוצא דופן שכן בד"כ מוקם בחדר על הגג בו כבסו והשתמשו בשטח הגג לצורך תליית הכביסה.

האופייניים בתכנון אירופאי ,תריסי גלילה עם מנגנון מספרת המאפשר פתיחתם גם כשהתריסים מוגפים,

בתוכניות המקוריות תוכננה פרגולה בסמוך לחלל חדר המדרגות על הגג ובתכנית שינויים שהוגשה המבנה

פרגולה בכניסה למבנה ,בריכת דגים או פרחים בכניסה למבנה ,חלונות חדר מדרגות מוגנים משמש

כנראה נשאר ללא שימוש מוגדר.

ישירה ,צבע קירות בהיר ,צמחיה בחצר ,איוורור של כל חדרי הבית כולל חלונות פנימיים עליונים לחלק
מהחדרים ,חריץ איוורור בקיר מרפסת שירות אחורית ,ארונות איוורור בחדרי השירות.

מרפסות

הרחבה על בדיקה אקלימית לבית מופיעה בנספח אנרגיה מצורף לתיק זה.

למבנה תוכננו מרפסות

ששימשו לשני ייעודים"

מרפסות שהייה קדמיות ואחוריות שהגישה אליהן
התאפשרה

מחדרי המגורים ומרפסות

שירות

שהגישה אליהן דרך שטחי השירות של הבית-
מטבח.
מרפסות השהייה מוצלות ומצלות על פתחי חדרי
המגורים ,מאפשרות פרטיות גבוהה בשל המעקה
והסינר הבנויים ומשמשות כחדר מגורים פתוח נוסף
של הבית .למרפסות אלה בוצעה הנמכת תקרה
ביציקה שנועדה להסתיר את ארגזי תריסי הגלילה
של הפתחים ,לצמצם את נפח האויר במרפסת
ולמנוע ,כנראה ,הישארות אויר חם בחלקה העליון
של המרפסת וכך להוריד את הטמפרטורת חלל זה.

מרפסת השירות האחורית שימשה שתי דירות
סמוכות יחד .כך התאפשר קשר ישיר ,פיסי ,בין
הדירות .אל המרפסת פונים כל חלונות החדרים
הרטובים ובה ממוקם כיור וברז.

הדמיות מתוך סרטון לתערוכת "העיר הלבנה",
 ,2004מוזיאון תל אביב לאומנות
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חומרים

פרטים

חומרי הבניה לבית הינם איכותיים :עץ ,זכוכית מעוטרת ,אריחי קיר ,ריצוף.

פרטי הבניה בבניין מוקפדים ואיכותיים ורובם הגדול נותר במצב טוב למרות שהבניין הוזנח במשך שנים

חלק מהחומרים כמו אריחי הקיר ,הגיעו מגרמניה כחלק מהסכמי ההעברה שנעשו עם ממשלת גרמניה

רבות .על פרטי הבניה השונים ראה פרק  6לתיעוד הפרטים.

הנאצית על מנת לאפשר לעולים יהודים להוציא תמורה לכספם בסחורות.

מודעה מתאריך :אוגוסט 36
"הסכמי ההעברה" נחתמו
בשנת  ,1933בין השילטונות
הסוכנות
לבין
הנאציים
היהודית.
חיים ארלוזרוב ראש המחלקה
המדינית של הסוכנות היהודית
היה בין מנהלי המשא ומתן.
המטרה הייתה להציל סחורות
ורכוש יהודי מגרמניה ולהביאו
לארץ ולאפשר גם ליהודי
גרמניה לעלות לארץ.
שילטונות המנדט עודדו זאת
כי נהנו גם מהכסף והציוד
שאיפשר פתוח תעשייה.
ערב מלחמת העולם השנייה
הסתיימה פעילות הסכמי
העברה.

תכנון המבנה
המבנה תוכנן ברוח התנועה המודרנית ,טוייח בטיח חלק ונצבע בצבע בהיר ,מאופק ומינימליסטי.
הבניין נבנה בעמודים וקורות כשקירות הבניין משמשים לו מילואה ,המרפסות השקועות במסת המבנה

מדגישות את עצמאות השלד ביחס למיקום הפתחים בקירות ("תכנית חופשית") ,הבניין חף מעיטורים
אריח קרמיקה מתוצרת
המפעל הגרמני
VILLEROY & BOCH

ומתוכנן בקפידה .החזית הראשית תוכננה בעזרת פרופורציות של חתך הזהב וניכרת שלמות בחזית
לרחוב.
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תיאור הבית ותולדותיו
עם גמר עבודות הבניה ,התאכלס הבניין ע"י משפחת ליבלינג בקומה השלישית ושאר דירות הבית אוכלסו ע"י
בית מקס ליבלינג הוא מבנה מגורים בן שלוש קומות ומרתף חלקי שתוכנן ע"י האדריכל דב כרמי ואינג' צבי
ברק בתחילת שנת  1936ברוח התנועה המודרנית .בחודש מרץ  1937קבל הבניין תעודת גמר.

דיירי משנה (על הדיירים ראה פרק  .)2קומת המרתף הפכה בתקופה מסויימת לדירה ואח"כ חוזק המרתף
למקלט.

מסמכים היסטוריים מתיק הבניין מעידים כי במגרש היה בנוי בית מגורים בסגנון אקלקטי ("בית סגל") עד
לשנת  ,1936כנראה בן שתי קומות ,שנהרס לטובת בניית המבנה החדש עבור חברת "מקס ליבלינג".

תכנית חתומה (קומות או-ב)
מתאריך02.03.1936 :
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

עם השנים הדרדר מצבו של המבנה ובשנת  1964יש כוונה להרוס את הפרגולה בכניסה למבנה בשל מצבה
תכניות חתומות (חזית)

רשיון מס'  65להריסת מבנה קיים במגרש

מתאריך 30.12.1931 :
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מתאריך 17.01.1936 :
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג
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בשנת  1997שופץ המבנה באופן יסודי וחלק מהפריטים המקוריים שוחזרו לחדשים -טיח ,תריסי גלילה מעץ
עם מספרת מברזל ועוד.
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ערך אורבני ואדריכלי
בית לבלינג ממוקם ברחוב אידלסון בסמוך לכיכר ביאליק ולרחוב ביאליק בו ממוקמים מבנים בעלי ערך אדריכלי והיסטורי רב
וחלקם משמשים כיום כבני ציבור  ,ביניהם "בית ביאליק" " ,בית ראובן" ,בית העירייה היסטורי ועוד .כך נוצר רצף מבנים
המקנים למתחם איכות נדירה בה ניתן למצוא את תמצית האדריכלות מראשיתה של תל אביב על שלל סגנונותיה.

המבנה הינה אחד המבנים היוצרים את מארג העירוני של למבנה על מגרש ,מוקף גינה ,באיכות תכנונית גבוהה באזור
המוכרז ע"י אונסק"ו כחלק מאתר העיר הלבנה (אזור  (Cהמעניק משנה תוקף לתכנית השימור העירונית והכרה בינלאומית
בחשיבותו העולמית של האתר.
המבנה במתוכנן ברוח התנועה המודרנית ובחשיבה נפחית מורכבת .איכותו המרשימה של הבית נובעת מתכנון באיכות
גבוהה למכלול מנושאים :מיקום הבית במגרש לא רגולרי המנצל גם את הטופוגרפיה הקיימת להפרדת הבית מהרחוב ,היחס
בין הציבורי לפרטי ,תכנון -הנפחים ,מגרעות הנפחים ,החזית הראשית בעזרת חתך הזהב ,התכנית והחתך ,השטחים
הציבוריים ,פרטי הבניה; התייחסות להתאמה אקלימית ולחומרי הבניה .כל אלה יחד מעניקים לבניין את איכותו היוצאת דופן,

המאופקת והמינימליסטית .המבנה נכלל בין המבנים לשימור עם הגבלות מחמירות בתכנית השימור העירונית.

מפת אזורי הכרזה
למורשת עולמית משנת
2002
במפה נית לראות שבמרכז
העיר ההיסטורית מבנים רבים
מוגדרים לשימור ולשימור
מחמיר במתחם כיכר ביאליק
מקור המפה:עיריית תל-אביב

קטע ממוקד ממפת אזורי ההכרזה למורשת עולמית,
במפה נראים מבני ציבור רבים לשימור במתחם בינהם ,בית ליבלינג ,בית ביאליק ובית העיריה.
מקור המפה :עיריית תל-אביב
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אנאלוגיה לתקופה וסגנון בניה -הסגנון הבינלאומי בתל אביב
בית ליבלינג נבנה ברוח התנועה המודרנית ומהווה חלק בלתי נפרד מהאדריכלות התל אביבית  .כמבנים
אחרים בתקופת תכנונו ,תוכנן גם הוא עם מרפסות שקועות במסת המבנה כתחליף לחלונות הסרט האירופאים
בהתאמה אקלימית לא"י .

נהוג לייחס לדב כרמי את הבכורה בשימוש במרפסת שקועה במסה כאינטרפטציה לחלון הפס האירופאי
במבנה זה בשל סברה כי עבודת התכנון על המבנה החלה כבר בתחילת שנות השלושים של המאה ה20-
(בתים מן החול ,עמ'  ,53ניצה מצגר-סמוק) אך המידע זה מסתמך על מידע בעל פה ולא נמצאו לו סימוכין.
העובדה כי ל"בית סגל" שהיה בנוי במגרש בקומה אחת הוצא היתר בניה לתוספת קומה בדצמבר  1931אינה
תומכת בסברה הנ"ל וכן העובדה כי כבר בשנת  1931נבנה "בית קרוסקל" (רח' אידלסון /25הס  )25בתכנון
האדריכל ריכרד קאופמן בו נעשה שימוש במרפסות שקועות במסת המבנה וכן במבנים נוספים שנבנו בתל

דיזינגוף 108
אדריכל :פנחס היט

הס  21פינת אידלסון
אדריכל :ריכרד קאופמן

אביב בשנת ( 1933כגון רח' דיזנגוף -108פ.היט ,יהודה הלוי /60מזא"ה -51י.הלר) ותכנון כיכר דיזנגוף
והמבנים סביבה (ג.אוורבוך. )1934 ,
הדגשת החזית הקדמית ע"י הבלטת המרפסות השקועות והחלון הקדמי ,הינם מוטיב חוזר בתכנונו של כרמי
בבניין בתכנונו ברח' דיזנגוף .10
הדגשת הכניסה למבנה ע"י פרגולה
הדגשת הכניסה למבנה ע"י פרגולה ובפרט פרגולה מעץ ,לא היתה נהוגה בבתים בתל אביב  .דוגמא נוספת
ידועה לנו היא ממעונות עובדים ח' בתכנון אריה שרון .הפרגולה במקרה זה היתה מעץ בלבד והדגישה את
הכניסה באופן מינורי.
אידלסון 29
אדריכל :דב כרמי

דיזינגוף  ,10ת"א
אדריכל :דב כרמי

להוסיף תמונה של פרגולה שלנו מול מעונות ח'

מעונות עובדים ח'
אדריכל :אריה שרון

יהודה הלוי 60
אדריכל :זאב הלר
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כיכר דיזינגוף ,ת"א
אדריכלית" ג'ניה אברבוך
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המבנה והסביבה הקרובה

15
13

11

17
21-19
18

16

14

12

20

25
22
27
24

29
31
26
30

28

32

אידלסון  -29בית ליבלינג
אידלסון 29

אידלסון 31

אידלסון 32

אידלסון 27

אידלסון 30

אידלסון 23

אידלסון 25

אידלסון 26

אידלסון 28

אידלסון 21-19

אידלסון 17

אידלסון 22

אידלסון 24

מקור התמונות באתרhttp://www.vtlv.co.il/ :
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חלוקת המבנה לטיפוסי דירות
בבניין תוכננו כאמור שש דירות ,שתי דירות בקומה -קדמית ואחורית .הדירות כוללות ארבעה חדרים
כל אחת ,חדר שירותים ,חדר אמבטיה מטבח ומבואת כניסה.

לדירה הקדמית מרפסת אחת בחזית הבית ,אורכית ,ששימשה כחדר מגורים נוסף פתוח כשהגישה
אליה מחדרי המגורים הקדמיים.
לדירה האחורית שתי מרפסות

שהייה -הקדמית משמשת כחלל פתוח לחדר הדרומי ואליה גם

מתאוורר חלון חדר המדרגות .המרפסת האחורית פונה לחזית הצפונית ומשמשת את שני חדרי
הדירה האחוריים .בשתי הדירות רק חדר דירה אחד נותר ללא גישה למרפסת.

דירה אחורית

חדרי השירות של הבית פונים אל מרפסת שירות אורכית אחת משותפת לשתי הדירות ובכך מאפשר
קשר פיסי בין הדירות מחלקן האחורי.
חדרי הדירות רחבי מידות כולם .מימד הרוחב של חדר לפחות  3.6מ' ומימד האורך  4מ' לפחות.

מרפסת שירות

חדרי הדירה מרוצפים באריחי טרצו ,צויידו ברדיאטורים לחימום ובמטבח נבנו ארונות שחופו באריחי
קרמיקה לבנים .

מרפסת
קדמית

דירה קדמית
מרפסת קדמית

צילומי הזוג לודוויג ולוטה מאיר בסלון ביתם בדירה הפנימית בקומת הקרקע מתאריך לא ידוע.
מקור :שולה וידריך ,באדיבות מייקל עופר.
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רשימה ומיפוי אלמנטים מקוריים
רשימת פרטים בנויים:
.1גדר בנויה בחיפוי טיח וושפוץ בחזית הדרומית-ראשית עם גדר ברזל מעל
חלק בנוי
.2מדרגות בשביל הכניסה לבניין.
.3אריחי בטון מוטבע לריצוף (שביל הכניסה לבניין /חלל מתחת למדרגות)
 .4אדנית בנויה בחיפוי טיח וושפוץ לצמחיה בשביל הגישה לבניין.
.5גדר בנויה משולבת עם אדנית (מעליה עמודי הפרגולה מעץ)
 .6פרגולה בנויה עם קורות עץ ועמודי ברזל בשביל הכניסה לבניין.
 .7אדנית בנויה בחיפוי אריחי שבורים בלובי הכניסה אל הבניין
.8מעקה מרפסת בנוי עם סף טרצו בולט
.9מדרגות ביציקת טרצו בחדר המדרגות של הבניין

חיפויים:
.1אריחים בחדר המדרגות 15*15
.2אריחים שבורים לדקורציה באדנית בלובי הכניסה אל הבניין
.3אריחי טרצו בחדר המדרגות ולובי הכניסה
.4מדרגות ביציקת טרצו
.5אריחים ופאנלים בדירות ( 2סוגי פריסה)
.6אריחים בקירות בחדרים רטובים
.7כלים סניטריים (תמונות בלבד)
 .8ריצוף באריחים דקורטיבבי מבטון בשביל הכניסה אל הבניין
.9מדרגות כניסה אל הבניין
 .10טיח וושפוץ בגדר נמוכה ואדניות בכניסה אל הבניין
.11טיח חלק
.12סף טרצו בולט בחלונות ומעקה מרפסות ומעקה הגג ובחלק עליון של
הפרגולה הפונה אל החזית הקדמית
.13סף טרצו במרפסות השירות חזית צד (גימור לריצוף)
.14חיפוי טרצו בחיפוי מעקה בנוי בחדר המדרגות
.15ריצוף בגוון ירוק בקומת המרתף
זכוכיות
.1זכוכית שקופה בחלונות ובדלתות
.2זכוכית שקופה עם פאזה בדלת הכניסה אל הבניין (ובויטרינה ?)
.3זכוכית משוריינת מחוספסת במעקה חדר המדרגות ,בחלק תחתון של חלון
חדר המדרגות
.4זכוכית בטקסטורה של פסים דקים בחלון חדר המדרגות
.5זכוכית "מעוטרת" בדלתות הכניסה לחדרי המגורים
חדר מדרגות:
.1מדרגות פנים -חדר המדרגות
.2אריחים בחדר מדרגות כולל סיומת מעץ
 .3מעקה חדר מדרגות בנוי עם מאחז עץ בגימור מתעגל וזכוכית מעוטרת
במרכזו.

כללי:
.1אריחים מקוריים בדירות
.2סף טראצו בחלונות ,מרפסות בנויות.

.22דלת כניסה מקורית בקומה עליונה (עם עינית וידית מקורית) מעץ
.23חלונות עץ בקומת המרתף -חלון הזזה מזכוכית עם משקוף עץ וסורג ברזל
.24חלונות עץ בקומת המרתף -לבדיקה

רשימת פרטי נגרות:
.1דלת כניסה אל הבניין מעץ וזכוכית בכניסה בקומת הקרקע
.2חלון ויטרינה מעץ וזכוכית בכניסה בקומת הקרקע
.3חלון דו כנפי עם תריס גלילה מעץ ומספרת לפתיחה עם סף טרצו בולט באדן
החלון.
.4חלון דו כנפי נמוך עם תריס גלילה מעץ עם סף טרצו בולט באדן החלון
בחזית הצד*( .בשני גדלים שונים ברוחב)
 .5דלת חד כנפית מעץ וזכוכית עם תריס גלילה יציאה למרפסת
.6חלון דו כנפי בחדר אמבטיה עם כנף עץ המשמשת כפתח לארגז התריס לצד
החלון בדירה פנימית פונה לחזית הצד למרפסת שירות.
.7חלון חד כנפי צר בחדר השירותים .בדירות החזיתיות עם פתח עליון וסורג
לאיוורו חלל מעל הנמכת התקרה (בוידעם)
.8דלת עץ וזכוכית חד כנפית עם תריס רפפה לצד חלון חד כנפי עם סורג ברזל
מעל ארגז רוח בחזית הצד במרפסות השירות בדירה הפנימית פונה לחזית
הצד אל מרפסת השירות.
.9דלת עץ וזכוכית חד כנפית עם תריס רפפה דו כנפי מתקפל ונפתח .לצדו
חלון חד כנפי עם סורג ברזל מעל וארגז רוח בחזית הצד בדירה החזיתית
במרפסת השירות .מעל חלון עץ קיפ מעץ.
.10חלון דו כנפי בחדר אמבטיה בדירה חזיתית בקומה ב' עם שתי כנפיים
בפתיחת קיפ מתחת לחלון המשמשות פתח לארגז תריס פונה לחזית הצד
למרפסת שירות
.11דלת דו כנפית מעץ וזכוכית עם תריס גלילה ביציאה למרפסת
 .12תיבות דואר מעץ בקומת הקרקע בכניסה אל הבניין
.13מעקה חדר מדרגות המורכב מחלק תחתון בנוי מחופה אריחי קרמיקה
בגודל  15*15ס"מ (כדוגמת חדר המדרגות) עם מאחז עץ בגימור מתעגל
וזכוכית מעוטרת במרכזו.
.14סרגל עץ להפרדה בין חיפוי באריחים לטיח בחלל חדר המדרגות ולובי
הכניסה
.15חלון חדר מדרגות מעץ וזכוכית מעוטרת ,בחלקו החיצוני סורג ברזל
.16חלון קיפ מעץ (כיום אטום) בדירה הפנימית בקומת הקרקע
.17דלת פנים מעץ וזכוכית בכניסה לחדר מגורים (כדוגמת דלת היציאה אל
המרפסת)
.18דלת פנים מעץ בכניסה לחדר מגורים
.19דלת פנים מעץ עם חלון זכוכית בחלקה העליון בכניסה למטבח ולשירותים
.20משקוף עץ בפתח בין חדרי מגורים בדירה הפנימית (קומת הקרקע וקומה
ב) .לא נותרה דלת .כנראה היתה "דלת מבדלת" .דלת עץ וזכוכית בחלוקות
שונות משאר הפרטים בדירה קיימים במיקום דומה לפתח בקומה א
(אמצעית) ,כנראה דלת מתקופה יותר מאוחרת.
 .21פתח עליון עם לוחות זכוכית הזזה במסילות פונה אל הול הכניסה

פרטי נגרות -פנים
.1ארון נישה בהול הכניסה בדירה הפנימית
.2ארון נישה במסדרון בדירה הפנימית
.3ארון בגדים -בנישה בחדר צפוני בדירה הפנימית בקומה הראשונה
.4ארונות תריס במרפסת שירות יציאה מחדרי שירות
.5ארון בגדים בנישה בחדר צפון-מזרחי בדירה פנימית בקומה 2
.6ארון נישה בהול הכניסה לדירה הפנימית בקומה ( 2בחלק המתעגל)
.7ארון נישה בהול הכניסה לדירה החיצונית בקומה 2
.8ארונות מטבח בדירה פנימית בקומה 2
.9ארונות מטבח בדירה חיצונית בקומה 2
רשימת פרטי מסגרות :בכחול -חלק מפרט קיים נגרות/פרטים בנויים
.1מעקה ברזל מעל גדר בנויה בחזית הקדמית
 .2עמודי ברזל בשביל הכניסה לבניין חלק מפרט הפרגולה הבנויה עם קורות
העץ.
.3עמוד ברזל דקורטיבי/קונסטרוקטיבי בפינת המרפסות בחזית הדרומית.
.4מעקה ברזל בחצר האחורית פרט שנוסף בתקופת השיפוץ
.5עינית בדלת הכניסה
.6סורגים -בחלונות בחזית הצד במרפסות השירות
.7סורג בחלון חדר המדרגות פונה אל המרפסות
.8מסגרת מספרת מברזל לתריס העץ( .חלק מפרט החלון)
.9מסילת תריס גלילה
פרטי נגרות -פנים
 .25ארון נישה בהול הכניסה בדירה הפנימית
 .26ארון נישה במסדרון בדירה הפנימית
 .27ארון בגדים -בנישה בחדר צפוני בדירה הפנימית בקומה הראשונה
 .28ארונות תריס במרפסת שירות יציאה מחדרי שירות
 .29ארון בגדים בנישה בחדר צפון-מזרחי בדירה פנימית בקומה 2
 .30ארון נישה בהול הכניסה לדירה הפנימית בקומה ( 2בחלק המתעגל)
 .31ארון נישה בהול הכניסה לדירה החיצונית בקומה 2
 .32ארונות מטבח בדירה פנימית בקומה 2
 .33ארונות מטבח בדירה חיצונית בקומה 2
אבץ
.1מרזבים
.2פישרים
גופי תאורה
שארית גוף תאורה במרפסת שירות בקומה השלישית
חלק מפרט קיים נגרות/פרטים בנויים

* הערה :פרק זה נועד לאפשר מבט מהיר וממצה של מרכיבים בעלי חשיבות למבנה .שרטוטים וצילומי תקריב מפורטים של הפרטים קיימים בפרק 6
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מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 1
כללי

1.5.5
רשימה ומיפוי
אלמנטים מקוריים
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המלצות והנחיות שימור למבנה
הנחיות שימור אידלסון  ,29בית מקס ליבלינג:
שיקום חיצוני:
המבנה עבר שיקום חיצוני בשנת  1997ובו הוחלפו טיח המבנה ,תריסים (לא מקוריים) ,חלקי יציקות טרצו פגומות במעקה
המרפסות ואדני חלון ,מרזבים ,פרגולה בכניסה למבנה ,מעקה במרפסות שירות ומעט מפתחי המבנה שהיו לא מקוריים .החצר
הותאמה לשימושים חדשים בבניין ונוסף שביל גישה צידי וכניסה לגן הילדים שמוקם בקומת הקרקע .שער הכניסה הצידי
המקורי הוסר ולא נותר ממנו תיעוד מפורט.
לצורך שיקום חיצוני מחודש למבנה מומלץ לזהות את כל חלקי המבנה המקוריים ולשקמם ולהמנע מהחלפת פרטים מקוריים
בחדשים (כגון מדרגות וריצוף מקורי בכניסה ,פרטי חדר מדרגות) שכן אלה מספרים את סיפור המבנה לאורך השנים ומעניקים
למבקר את תחושת המקום אז והיום .יש לשקם את המקור בחומרים תואמים את המקור ולשחזר את הפרטים החסרים
בחומרים ושיטות עבודה כדוגמת המקור על מנת שאלה יתאמו את פרטי הבניין המקוריים.
במידה וימצאו מסמכים נוספים בנוגע לחלקי מבנה שהוחלפו עם השנים כגון פרגולה בכניסה למבנה ,שער כניסה לחצר ומעקה
מרפסות שירות ,מומלץ לשחזרם באופן זהה למקור .מומלץ על שחזור שטחי החוץ של המבנה ששונו עם השנים -הגינה
והצמחיה שיוכלו להשלים את מראה המבנה וישלימו את חווית המבקר בבית.
גג המבנה

מומלץ לאפשר את השימוש בגג המבנה עבור המבקרים והמשתמשים בו .לשם כך יש להשמישו עבור פעילות כגון -ריצופו,
הוספת תאורה והתאמת מעקה לשימושו החדש.
הנגשת המבנה
בכניסה הקיימת למבנה מספר מדרגות שנועדו לגשר בין מפלס הרחוב למבנה ובחדר המדרגות לא קיים מקום למיקום מעלית.
הנגשת המבנה יכולה להתקיים ע"י הוספת מעלית בחזית הצד בצמוד למרפסות השירות ויצירת רמפה שתוביל למעלית זו.
מיקומה של הרמפה במיקום זה עדיפה היות והפרשי הקרקע בין הרחוב למפלס הכניסה בחלק זה נוחים יותר ליצירת גישה.

שיקום פנימי:
המבנה עבר שינויים במהלך השנים לצורך התאמתו לשימושים משתנים .דלת כניסה מחדר המדרגות לדירה בקומה השניה
נאטמה בלבני זכוכית ,מחיצות פנים בדירות הוסרו והוחלפו אך נשארה דירה אחת במצבה המקורי בקומה השלישית הפונה
לעורף המבנה.
במידת האפשר ,מומלץ לשמור על חלקי הפנים של דירה זו ושל פרטי עיצוב הפנים כגון מטבח ואמבטיה וארונות קיר מקוריים
בחדרים.

בית מקס ליבלינג
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מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 1
כללי

1.6
הנחיות והמלצות
לשימור
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 .2תיעוד היסטורי

צילום אוויר אלכסוני מתאריך 1936-1937מקור :הארכיון ציוני

בית מקס ליבלינג
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הסגנון הבינלאומי 1931-1956
הסגנון הבינלאומי הוגדר בשנת  1932על ידי הנרי ראסל היצ'קוק ופיליפ ג'ונסון על ידי שלושה מאפיינים המתמקדים
בחשיבות החלל בניגוד למסה ,בהיעדר הדגש על סימטריה ובהימנעות מקישוט .האדריכל לה קורביזיה ,מאבות הסגנון
הבינלאומי ,קבע אף הוא חמישה עקרונות של האדריכלות החדשה :בניה על עמודים ,גג המשמש גם כגן ,תכנית חופשית,
חלון פס וחזית חופשית .בין מאפייני הסגנון הדגש המהותי הינו על פונקציונאליות ,שממנה נגזרים מאפיינים רבים אחרים.
הסגנון הבינלאומי או הסגנון המודרני המוקדם (המכונה לרוב "באוהאוס" על שם בית הספר רב ההשפעה) רווח בתל אביב
מתחילת שנות ה 30-ועד סוף שנות ה 50-של המאה ה .20-בשנות השלושים ,עם הגעת עולים רבים נוספים לעיר ,הגיעה

וילה סבואה ,פואסי1929 ,
אדר'  :לה קורבוזייה

לארץ השפעת התנועה המודרנית באדריכלות אשר הובלה על ידי אנשי הבאוהאוס ואישים אירופאים נוספים כדוגמת לה
קורבזיה .עבור האדריכלים המקומיים ,השתלבה תפישת הסגנון הבינלאומי עם רוח החלוציות והסוציאליזם של הישוב
היהודי החדש.
תל אביב מוכרת כבירת הסגנון הבינלאומי ,בה קיים המקבץ העשיר והגדול ביותר של מבנים שנבנו על פי עקרונות
התנועה המודרנית .בין השנים  1931ל 1937-נבנו כ 2,700-מבנים ע"י בני העלייה החמישית ,כ 1,000-נוספים נבנו עד
 1948ובסך הכל כ 4,00-מבנים .כ 1,000 -מהם הוגדרו לשימור .ריכוז גבוה ואיכותי של מבנים אלה קיים בלב העיר,
לאורך שדרות רוטשילד וב"עיר הלבנה" המרכזית ,מסביב לכיכר דיזנגוף.
בשלהי שנות השלושים נהפך הסגנון לשפה העיצובית היחידה של העיר שהתאפיינה בשלושה מרכיבים :העמוד ,הגג
השטוח ומוטיב העקומה .בעוד אירופה מתאפיינת באקלים צונן ,האקלים החם בישראל הכתיב שינויים סגנוניים
המתמקדים בהצרת הפתחים ובהחלפת חלון הסרט במרפסת הצילה על הבית ומונעת חדירת עומס חום .עקרון הבניה על
עמודים הוחל בתל אביב הודות למאבקו של זאב רכטר ,עקרון זה מאפשר זרימה חופשית של אוויר והמשך הגינה מתחת

בית אנגל ,רוטשילד  ,84תל-אביב1933 ,
אדר'  :זאב רכטר

לבית.
הגגות השטוחים לא שימשו לגן כפי שקבע לה קורביזיה אלא כמקום מפגש לדיירי הבית וכמרחב משותף לכיבוס בגדים
ותלייתם לייבוש .רוב בתי הסגנון הבינלאומי נבנו כקוביות ,אולם בחלקם נפוץ השימוש בקווים עגולים במרפסות ובחזיתות.
העקומה שוברת את הקובייתיות ומעניקה למבנה אופי מעניין ומורכב יותר.
רבים מעקרונות הסגנון הבינלאומי ,במיוחד הבניה על עמודים ,הפינה החופשית והעקומה התאפשרו בזכות השימוש
בבטון מזוין .טכניקת הבטון נפוצה בארץ בימי המנדט ובכך פתחה פתח לגיוון עצום בצורות ובעיצוב אלסטי של מבנים.
בתקופת המנדט הבריטי התחברו בתל אביב גורמים אנושיים וחברתיים עם תמורות טכנולוגיות ואסתטיות ,ואפשרו את
התפתחות הסגנון ואת עמדתה של העיר כסמל לאחת התנועות הרעיוניות החשובות במאה ה.20 -
בשנת  2003הכריז אונסק"ו ,ארגון האומות המאוחדות לחינוך ,מדע ותרבות ,על "העיר הלבנה" -מרקם עירוני ,היסטורי
וייחודי של תל אביב – יפו ,כאתר מורשת תרבות עולמית.

בית מקס ליבלינג
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מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

שיכון וייסנהוף ,שטוטגארט גרמניה1927 ,
אדר'  :מיס ואן דה רוהה

2.1
תקופת הבניה
וסגנון הבניה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

23

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

התפתחות המתחם
אדמת ברסקי זמריה -שכונה מס'  43על פי מפת השכונות לפי שנת גאולת אדמתן ,דרויאנוב

עד לסוף שנות העשרים של המאה ה ,20 -נבנתה תל אביב שכונות-שכונות בהתאם לקצב רכישת הקרקעות
וביוזמה פרטית ,וכל שטח תוכנן בפני עצמו .פרט לכמה שכונות מובהקות ,נבלעו רובן בעיר האם והיו לחלק ממנה.

המבנה באידלסון  29ממוקם בשטח שנרכש על ידי יזמים בשם ברסקי וזמריה בשנת  .1923השטח

אזור אדמת ברסקי-זמריה לא קיבל זהות קהילתית ולא עוצב בתודעה כשכונה ,תופעה המדגישה את העובדה

הכולל שנקנה היה  38,283מ"ר שחולק ל 79-מגרשים בני  387מ"ר כל אחד בממוצע ושטח של כ-

שהתפתח ללא תכנון כולל .

 7,656מ"ר עבור דרכים ומגרשים ציבוריים .טרם הבנייה הכיל השטח חול וכרמים לא מעובדות.
רחוב אידלסון הותווה בין השנים  1923 – 1922ועד שנת  1930הבנייה ברחוב הייתה דלילה ביותר.

בשנת  1925הוזמן פרופ' פטריק גדס ,מתכנן ערים סקוטי ,להכין תכנית אב כוללת לתל אביב .תכנית זו תעדה את

שיפועו התלול של הרחוב לכיוון מערב ,הכתיב בניה של מבנים על במה שאפשרו את יישור השטח בכל

החלק הבנוי עד לשנה זו אך לא כללה תכנון מחדש לאזורים אלה .גבולות שכונה מס'  43על פי מפת השכונות

מגרש ומגרש.

בעריכת ד"ר ברוור הם :מצפון -רחוב טרומפלדור ,ממזרח -רחוב ביאליק ,מדרום -חלקו הצפוני של רחוב ביאליק,

"..כיוון התפשוטתה של יפו נתן על-ידי הטבע ,רובה לצפון ומעוטה לדרום .את האדמה הפוריה ממזרח

ממערב -אדמות אמין נטיף הכוללות את רחוב הס.

כבשו המטעים היקרים ,ולבנין נשארו החולות השוממות או המכוסות כרמי גפן דלים .גאולת הפרדסים
לצרכי בנין עוד לא התקדמה בשנת חצי היובל במדה מספיקה עד כדי שנוי נכר בצורה המארכת של שטח
העיר .צורה זו כשהיא לעצמה מחייבת שליטת קו השתי על קו הערב ברשת רחובותינו ודרכינו .מלבד זה
מטות בליטות הקרקע את התנועה בכוון קווי-הצהרים .חסר לעירנו חבור נוח וישר עם הים בחלקה הרחב
ביותר .רחוב אלנבי עובר באלכסון מטעמים היסטוריים ואינו רחוב אחד אלא בשמו בלבד ,כי מככר ב'
בנובמבר מתחיל רחוב אחר ,השייך לשיטת-רחובות אחרת .רחוב גאולה ורחוב יונה הנביא אינם יכולים
למלא את תפקידו של רחוב אלנבי התחתון ,מפני ששפועם פחות נוח ,חבור רחוב גאולה או יונה הנביא
עם מרכז בעלי מלאכה או רחוב העבודה נתקל בקושי של מעלה ומורד ,ועוד יותר קשה ליצור רחוב
בהמשך לרחוב רש"י או החשמונאים :כאן מעכבת גבעת ביאליק .ולא רק סלילת הדרך קשה ,אלא עוד

יותר יקשה ליצור כאן חזית בתים הזקוקים להגבהות .די לרדת פעם במעלות העיריה מרחוב ביאליק
לרחוב צבי ברון ,כדי להבין את הקושי .חצי-העגול של רחוב דבורה הנביאה-רחוב אידלסון סובב ביחד עם
קו הגובה של  12מטר ".א.דרויאנוב ,ספר תל-אביב ,כרך ראשון ,עמ' .297-298

תל אביב
תכנית
כללית1931 ,
מבוססת על
תכנית גדס
משנת 1927

מפה ב – 'השכונות לפי גאולת אדמתן'
( 1935משוער)  /דרויאנוב ,ניתן לראות
במפה הקשר עירוני רחב
מקור המפה :עיריית תל-אביב
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התפתחות המתחם
סמיכות רח' אידלסון למתחם ביאליק (שנבנה ברובו על אדמות חברת גאולה-בצלאל) הכולל מבנים בעלי
חשיבות היסטורית -תרבותית ועירונית הם שהעניקו למתחם כולו את צביונו הייחודי .המתחם הינו חלק
מ"העיר הלבנה" שהוכרזה ע"י אונסק"ו כאתר מורשת עולמי (מסומן כאזור  Cבמפת ההכרזה ).
כיום מתחם ביאליק כולל גם את חלקו המזרחי של רחוב אידלסון המגיע אל כיכר ביאליק ורחוב הס ובו
שכיות חמדה ארכיטקטוניות ,משנות העשרים ועד שנות ה 40של המאה ה 20-שתוכננו ע"י טובי

אדריכלי התקופה ומהווים חלון ראווה למיטב האדריכלות הישראלית לשנים אלו.
רחוב ביאליק  -התפתחות הרחוב
הרחוב התפתח לאורך שלוש שכונות היסטוריות בהתאם לקצב רכישת הקרקעות  -חלקו הדרומי
ממוקם באדמת "תל אביב מרכזית" שנרכשה לפני מלחמת העולם הראשונה והכילה חולות ומעט גפנים
והבנייה בו החלה בשנת  ;1922חלקו הצפוני של הרחוב נרכש על ידי חברת גאולה בשנת 1921
וראשית הבנייה בו החלה גם היא בשנת  ;1922כיכר ביאליק (חלק מערבי) לצד רחוב אידלסון נרכש על
ידי ברסקי-זימרה בשנת  1923והבנייה בו החלה באותה שנה.
"קומונת ביאליק"
בשנת  1922התיישבו במרומי הגבעה השוממה "קומונת ביאליק" ,חברי השומר הצעיר מראשוני
רחוב ביאליק
מקור :עיריית תל אביב

העלייה השלישית ,שהקימו מחנה אוהלים קטן וחיו חיים שיתופיים .הם-גברים ונשים ,עסקו בבנייה
ובסלילת כבישים .בניהם היה שמואל סם שפיגל שלימים הפך לאחד למפיק סרטים מוכר מייסד בית
ספר לקולנוע .הקבוצה פעלה עד  ,1924כך שביאליק הספיק להצטרף למעגלי הרוקדים שיצאו בריקוד
ובשירה בערבים.
רוב בתי הרחוב שנבנו בשנות ה 20-של המאה ה 20-תוכננו כוילות חד קומתיות בסגנון האקלקטי.
בשנת  1925הושלמה בניית בית ביאליק ובאותה שנה שכרה עירית תל-אביב את "מלון סקורה" הסמוך
ושיכנה בו את משרדי העירייה .בית העירייה החדש ,ביתו של המשורר הלאומי והעובדה כי הרחוב
מוקם על קו פרשת מים עם תנאי אקלים טובים ,הזניקו את הביקוש למגורים ברחוב ביאליק ובסביבותיו
ותוך שנים אחדות נודע רחוב ביאליק כרחוב אריסטוקרטי שבו גרו אומנים ,סופרים ובעיקר רופאים ידועי
שם .בתי מידות אלה נהרסו פרט לבית מס' 19ברחוב ובמקומם קמו בתים בני שתיים ושלוש קומות
רובם בסגנון הבינלאומי.

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 1
כללי

בית ביאליק1925 ,
מקור :תל אביב 100

2.2
התפתחות
המתחם

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

בית העיר ,כיכר ביאליק1937 ,
מקור :עיריית תל אביב

אדריכלות
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התפתחות המתחם

בית מינץ

מפת רחוב ביאליק
המפה בעריכת משרד טל איל
בהסתמך על הספר "ביאליק הרחוב" ,שולה וידריך2004 ,

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 1
כללי

2.2
התפתחות
המתחם

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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אידלסון  -27וילה מפוארת (נהרסה)
שתוכננה עבור אליעזר הופיין סגן
מנהל בנק אנגלו פלשתינה קומפני .

התפתחות המתחם

ביאליק  -27בית העירייה ההיסטורי
ברחוב ביאליק מס'  22בנה את ביתו המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק ,בסגנון אוריינטלי ארצישראלי והיה
למוקד תרבותי כלל יהודי (משמש כיום כמוזיאון) .בסמוך לו במס'  26נבנה בשנת  1997המרכז למוזיקה
והספרייה ע"ש פליציה בלומנטל ,במקום בו עמד בית אריה שנקר (נהרס) שהיה מאבות הכלכלה הישראלית,
בחזית הכיכר העגולה ,בבנין מס'  27שוכן בגאון מבנה קלאסי ,בית העירייה הישן של תל אביב שהיה מוסד
בעל השפעה לאומית ומשמש כיום כמוזיאון בית העיר.
ברחוב ביאליק  21פינת אידלסון  28ניצב בית שלמה יפה ,מיוזמי יריד המזרח ,מבנה שתוכנן בסגנון

ביאליק  -26בית אריה שנקר(נהרס)
בשנת  1997נבנה במקומו המרכז
למוזיקה והספרייה ע"ש פליציה בלומנטל
ביאליק /21אידלסון  -28בית שלמה יפה,
מיוזמי יריד המזרח ,פועל כיום מוזיאון
פרטי בנושא הבאוהאוס.
ביאליק  -22בית חיים נחמן ביאליק

בינלאומי ובו פועל כיום מוזיאון פרטי בנושא הבאוהאוס .במרכז רחוב ביאליק בבית מס  ,14התגורר ויצר
הצייר ראובן רובין בוילה בסגנון בינלאומי ,בה שוכן כיום מוזיאון בית ראובן.
ברחוב אידלסון  30נבנה בית בסגנון אוריינטלי עבור ד"ר זלוצ'יסטי -רופא ,משורר ופעיל ציוני שנמנה עם
ראשי תנועת "בלאו וייס" (כחול לבן) ,ובאידלסון מס  27שכנה בעבר (נהרסה) וילה מפוארת שתוכננה עבור
אליעזר הופיין סגן מנהל בנק אנגלו פלשתינה קומפני .
כך ליכד המתחם סביב כיכר אחת בראש גבעה ,את ההנהגה הפוליטית ,הכלכלית  ,התרבותית והחברתית
ביאליק  -14בית הצייר ראובן רובין,
כיום מוזיאון בית ראובן.

של העיר העברית הראשונה שלהם תכננו מיטב האדריכלים.

מפת רחוב ביאליק
המפה בעריכת משרד טל איל
בהסתמך על הספר "ביאליק הרחוב",
שולה וידריך2004 ,

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 1
כללי

2.2
התפתחות
המתחם

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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התפתחות המתחם
אברהם אידלסון

רחוב אידלסון

הרחוב נקרא על שם אברהם אידלסון ( )1865-1921
מנהיג ציוני ועיתונאי ,נולד בליטא למשפחה יהודית מסורתית,
ולמד באוניברסיטה במוסקבה.
בשנת  1887הצטרף לאגודת "בני ציון" ,ארגון שמטרתו היתה
מימוש צרכיהם של יהודי העולם ואחר כך הצטרף לאגודת "בני משה",
ארגון סתרים גברי ציוני שנוסד על ידי הסופר "אחד העם" ושמטרתו
הייתה הכשרה רוחנית ומוסרית להתיישבות בארץ ישראל.
הוא היה חבר בוועד המרכזי של חברת "מפיצי ההשכלה" שפעלה
במזרח אירופה במטרה לקדם השכלה וידיעות מדעיות כלליות בקרב צבור יהודי .בשנת  1904הופקד
אידלסון על עריכת העיתון הציוני "רזסוויט" (השחר) ובשנת  1905עמד בראש מערכת הירחון
"יברייסקאיה ז'יזן" שהיה הביטאון המרכזי הציוני של יהודי רוסיה בשפה הרוסית.

צילום אוויר משנת 1924
ניתן לראות את תוואי הרחוב
מקור :עיריית תל אביב

כמו כן היה חבר מערכת בעיתונים נוספים ובשנת  1918היה בין מייסדי עיתון "הארץ".
הרחוב נקרא על שמו של אידלסון מראשיתו .לפי תצלום אויר משנת  1924גבולות הרחוב היו בין רחוב
ביאליק לרחוב הס בלבד .לפי מפה מס ה' בעריכת דרויאנוב ,הרחוב נסלל בשנים  ,1924-1925הבנייה
בו היתה עדיין דלילה ובשלב זה מופיע התוואי שלו עד רחוב בן יהודה כשהוא חוצה את רחוב הס ואת
רחוב פינסקר.

צילום אוויר אלכסוני
משנת 1937
בית קרוסל ,אידלסון ,25

מבט אל רחוב אידלסון

באדיבות שולה וידריך

באדיבות שולה וידריך

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 1
כללי

ניתן לראות את רחוב ביאליק,
אידלסון והמבנה הנסקר
מקור :הארכיון הציוני

2.2
התפתחות
המתחם

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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התפתחות המתחם

תכנית גדס ,1931
האזור המסומן -כיכר ביאליק ,רחוב אידלסון
מקור המפות :מחלקת שימור ,עיריית תל אביב

קולנוע מוגרבי
בית העיריה הישן
גן מאיר

תל אביב
תכנית
כללית1931 ,
מבוססת על
תכנית גדס
משנת 1927

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן
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ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 1
כללי

2.2
התפתחות
המתחם

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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התפתחות המבנה ותהליך הבנייה
טרם הקמת "בית לבלינג" במגרש ,היה בנוי מבנה מגורים "בית ראובן סגל".
מבנה מגורים בן שתי קומות .הקומה השניה נוספה בשנת  1931לפי רשיון  1272שהתקבל ב. 30.12.1931 -
במסמך מתאריך  25.12.1935ניתן ללמוד על העברת הבעלות (ורכישת המגרש) ממר רובין לחברת ליבלינג.
בתאריך  10.01.1936התקבלה בקשה לצו הריסה מהעיריה למבנה הקיים בשטח.
בתאריך ה 17.01.1936-התקבל רשיון מס'  65להריסת המבנה הקיים בשטח.
בתאריך ה 31.01.1936-הוגשה בקשה לתכנית לבניין דירות .לא נמצאו תכניות חתומות לתאריך זה.
בתאריך  11.03.1936החלו עבודות להריסת המבנה הקיים בשטח והחלו לצקת יסודות לבית ליבלינג.
בתאריך  20.11.1936הוגשה בקשה לבניית גדר בחזית הבניין ולשינויים בקומת המרתף והגג.
בתאריך  21.03.1937התקבלה תעודת גמר לבניין.
התוספת

מיקום

1

מסמך מס'

תאריך/שנה

רשיון מס'  211לשינויים ולהגדלת קומת המרתף ,גדר בחזית הבניין ופרגולה
ושינוי הסככה לכביסה על הגג
רשיון מס'  1286לבניית  4מחסנים ,חדר הסקה ,חדר כביסה וחדר לגז

מרתף ,גג ,חזית ראשית לרחוב אידלסון

75

30.03.1937

מרתף

82

30.11.1938

3

איחוד שתי דירות לדירה וביטול דלת כניסה אחת

קומה א

-

לא ידוע

4

הודעה בדבר בנייה בלתי חוקית בדירתו של הדייר יואל קרמר -הריסת מעקה מרפסת ובניית מדרגות
ירידה אל החצר האחורית.
סגירת מרפסת הפונה אל החצר האחורית בתריסים ופתיחת פתח במעקה המרפסת .התקבל היתר
מס' 730
שינוי ממגורים למשרדים :בהתאם לצוואת טוני ליבלינג ,פינתה העירייה את הדיירים ושיכנה במבנה
משרדים שונים  :חברת עזרה וביצרון ,ארגון נפגעי פעולות איבה ,משרדי נתיבי איילון ,האגודה לעידוד
התיירות ,חברת הירקון בע"מ ,את משרדי מוסדות חינוך ומשרדי קרן יהושע רבינוביץ לאמניות תל
אביב.
שיפוץ המבנה -לא נמצאו תכניות אך ממסמכים אלו עולה כי תוקנו מפגעים בקומה העליונה.

דירה פנימית בקומת הקרקע

94

21.06.1973

דירה פנימית בקומת הקרקע

98-102

1973

180

1967

קומה ב'

103-104

19.10.1982

כל הבניין

106

09.08.1987

7

שימוש חורג לגן ילדים:
היתר מס'  7-950712לסגירת מרפסות בזכוכית ולשימוש חורג מדירת מגורים למשפחתון בקומת
הקרקע לתקופה של  5שנים החל מ14.12.1993 -
הריסת מדרגות חירום

קומת הקרקע

107

23.09.1993

לא נמצאו
מסמכים

לא ידוע

9

שינוי הגינה בהיקף הבית

חצר קדמית ואחורית

126

1999

10

שיפוץ המבנה

חזיתות ,מרפסות הצד ,פרגולה

126

1999

11

שיפוץ המבנה וחיזוק המקלט -בניית מרחב מוגן בקומת המרתף

חזיתות ,מרפסות הצד ,פרגולה

142-148

2008

2

5

6

8

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

כל קומות הבניין

פרק 1
כללי

2.3
התפתחות המבנה
לפי צילומים היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מס מפה

תאריך המפה

מקור

קנ"מ

1

( 1934משוער)

עיריית ת"א

1:10000

2

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

3

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

4

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

5

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

6

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

7

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

8

2002

עיריית ת"א

1:20000

קטע ממוקד מ'מפת תל אביב והסביבה הקרובה'

'מפת תל אביב והסביבה הקרובה' בהוצאת המחלקה הטכנית של העירייה( 1934 ,משוער)  /ד"ר א.י .ברוור,

במפה ניתן לראות את כיכר ביאליק וסימון בית העיריה כמבנה ציבור.

במפה ניתן לראות כי בלב העיר הבינוי מתפתח לצפון ולמזרח.
מקור המפה :עיריית תל-אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.4
מפות היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מס מפה

תאריך המפה

מקור

קנ"מ

1

( 1934משוער)

עיריית ת"א

1:10000

2

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

3

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

4

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

5

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

6

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

7

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

8

2002

עיריית ת"א

1:20000

מפה א – 'אדמות תל אביב לפני הבנות
העיר' ( 1935משוער)  /דרויאנוב,
רחוב אידלסון ומתחם כיכר ביאליק הסמוך
נבנה על חולות וכרמים.
מקור המפה :עיריית תל-אביב

קטע ממוקד ממפה א – 'אדמות תל אביב לפני הבנות העיר' ( 1935משוער)  /דרויאנוב,
רחוב אידלסון ומתחם כיכר ביאליק הסמוך נבנה על חולות וכרמים.
מקור המפה :עיריית תל-אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.4
מפות היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מס מפה

תאריך המפה

מקור

קנ"מ

1

( 1934משוער)

עיריית ת"א

1:10000

2

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

3

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

4

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

5

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

6

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

7

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

8

2002

עיריית ת"א

1:20000

קטע ממוקד ממפה ב – 'השכונות לפי גאולת אדמתן' ( 1935משוער)  /דרויאנוב,

מפה ב – 'השכונות לפי גאולת אדמתן'
( 1935משוער)  /דרויאנוב ,ניתן לראות

בית ליבלינג נבנה על אדמת ברסקי-זמריה
מקור המפה :עיריית תל-אביב

במפה הקשר עירוני רחב
מקור המפה :עיריית תל-אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.4
מפות היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מס מפה

תאריך המפה

מקור

קנ"מ

1

( 1934משוער)

עיריית ת"א

1:10000

2

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

3

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

4

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

5

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

6

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

7

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

8

2002

עיריית ת"א

1:20000

קטע מתוך מפה ג' – 'התפתחות רשת
הכבישים' ( 1935משוער)  /דרויאנוב,
המראה הקשר עירוני רחב סלילתו של רחוב
אלנבי לכיוון הים ,וסלילת הרחובות המקשרים
באזור לב העיר בין השנים 1922-1925
מקור המפה :עיריית תל-אביב

קטע ממוקד ממפה ג ניתן לראות שהכבישים והדרכים באזור הרחובות
אידלסון ,אלנבי וביאליק קיימים עוד משנת 1922
מקור המפה :עיריית תל-אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.4
מפות היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מס מפה

תאריך המפה

מקור

קנ"מ

1

( 1934משוער)

עיריית ת"א

1:10000

2

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

3

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

4

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

5

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

6

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

7

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

8

2002

עיריית ת"א

1:20000

מפה ה – 'העיר הבנויה וגבולות
העיריה בסוף ( 1935 '1922משוער) /
דרויאנוב,
קטע ממוקד ממפה ה– 'העיר הבנויה וגבולות העיריה בסוף ( 1935 1924משוער)  /דרויאנוב,

ניתן לראות את התפתחות הבניה במתחם כיכר ביאליק .רחוב אלנבי בחלקו המערבי הפונה אל הים
אינו בנוי ברובו.
מקור המפה :עיריית תל-אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

ניתן לראות שהאזור היה בקרבת לב העיר
והבניה באזור זה התפתחה אך עדין אך
היתה צפוצה פחות מהדרום
מקור המפה :עיריית תל-אביב

2.4
מפות היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מפה משנת ~1935
מקור :עיריית ת"א
מס מפה

תאריך המפה

מקור

קנ"מ

1

( 1934משוער)

עיריית ת"א

1:10000

2

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

3

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

4

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

5

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

6

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

7

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

8

2002

עיריית ת"א

1:20000

קטע מתוך מפה ו – 'העיר הבנויה וגבולות העיריה
בסוף ( 1935 '1930משוער)  /דרויאנוב,
קטע ממוקד ממפה ו – 'העיר הבנויה וגבולות העיריה בסוף ( 1935 '1930משוער) /
דרויאנוב ,בתקופה זו הבניה באזור זה מתפתחת ,ניתן לראות כי נוספו מבנים ברחוב אלנבי,

ביאליק ואידלסון.
מקור המפה :עיריית תל-אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

המראה הקשר עירוני רחב האזור היה עדיין מרוחק מלב
העיר הבנויה אך הפיתוח המואץ של תוואי הרחובות רמז
על הבנייה העתידית שתוכננה בסמוך לו.
מקור המפה :עיריית תל-אביב

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.4
מפות היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מפה משנת ~1935
מקור :עיריית ת"א
מס מפה

תאריך המפה

מקור

קנ"מ

1

( 1934משוער)

עיריית ת"א

1:10000

2

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

3

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

4

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

5

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

6

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

7

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

8

2002

עיריית ת"א

1:20000

'מפת תל אביב ויפו' מתוך 'מדריך ארץ
ישראל' ( 1935משוער)  /פיקובסקי,
קטע ממוקד מ'מפת תל אביב ויפו' מתוך 'מדריך ארץ ישראל' ( 1935משוער)  /פיקובסקי,

במפה נראים מבני ציבור רבים במתחם בינהם ,קולנוע מוגרבי ,בית ביאליק ובית העיריה.
מקור המפה :עיריית תל-אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

במפה נית לראות שבמרכז העיר ההיסטורית
קיים בינוי רב.
מקור המפה:עיריית תל-אביב

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.4
מפות היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מפה משנת ~2002
מקור :עיריית ת"א
מס מפה

תאריך המפה

מקור

קנ"מ

1

( 1934משוער)

עיריית ת"א

1:10000

2

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

3

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

4

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

5

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

6

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

7

( 1935משוער)

עיריית ת"א

1:10000

8

2002

עיריית ת"א

1:20000

מפת אזורי הכרזה
למורשת עולמית משנת
2002

קטע ממוקד ממפת אזורי ההכרזה למורשת עולמית,
במפה נראים מבני ציבור רבים לשימור במתחם בינהם ,בית ליבלינג ,בית ביאליק ובית העיריה.
מקור המפה :עיריית תל-אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

במפה נית לראות שבמרכז
העיר ההיסטורית מבנים רבים
מוגדרים לשימור ולשימור
מחמיר במתחם כיכר ביאליק
מקור המפה:עיריית תל-אביב

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.4
מפות היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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תאריך המפה

מקור

מס מפה
1

1924

עיריית ת"א

2

1939

הארכיון הציוני

3

1944

עיריית ת"א

4

1946

עיריית ת"א

5

1949

עיריית ת"א

6

1960

עיריית ת"א

7

1963

עיריית ת"א

8

1965

עיריית ת"א

צילום אוויר משנת 1924
ניתן לראות את תוואי הרחובות אידלסון ,ביאליק ,אלנבי והס.
הבניין איננו קיים בשנה זו.
מקור :עיריית תל אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.5
תצלומי אויר
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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תאריך המפה

מקור

מס מפה
1

1924

עיריית ת"א

2

1939

הארכיון הציוני

3

1944

עיריית ת"א

4

1946

עיריית ת"א

5

1949

עיריית ת"א

6

1960

עיריית ת"א

7

1963

עיריית ת"א

8

1965

עיריית ת"א

כיכר ביאליק

רחוב ביאליק

צילום אוויר אלכסוני משנת 1939
ניתן לראות את חזית הצד והחזית האחורית של בית ליבלינג
מקור :זולטן קלוגר

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.5
תצלומי אויר
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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תאריך המפה

מקור

מס מפה
1

1924

עיריית ת"א

2

1939

הארכיון הציוני

3

1944

עיריית ת"א

4

1946

עיריית ת"א

5

1949

עיריית ת"א

6

1960

עיריית ת"א

7

1963

עיריית ת"א

8

1965

עיריית ת"א

צילום אוויר משנת 1944
ניתן לראות את בית ליבלינג בקונטקסט העירוני ,כיכר
ביאליק וממערב קולנוע מוגרבי
מקור :עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.5
תצלומי אויר
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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תאריך המפה

מקור

מס מפה
1

1924

עיריית ת"א

2

1939

הארכיון הציוני

3

1944

עיריית ת"א

4

1946

עיריית ת"א

5

1949

עיריית ת"א

6

1960

עיריית ת"א

7

1963

עיריית ת"א

8

1965

עיריית ת"א

כיכר הבימה
רחוב ביאליק

רחוב טשרנחובסקי

כיכר דיזינגוף

צילום אוויר משנת 1949

כיכר ביאליק

ניתן לראות בבירור את גג בית ליבלינג ,לצד כיכר ביאליק המגוננת
מקור :עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.5
תצלומי אויר
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מס מפה
1

1924

עיריית ת"א

2

1939

הארכיון הציוני

3

1944

עיריית ת"א

4

1946

עיריית ת"א

5

1949

עיריית ת"א

6

1960

עיריית ת"א

7

1963

עיריית ת"א

8

1965

עיריית ת"א

רחוב ביאליק

טשרנחובסקי

תאריך המפה

מקור

צילום אוויר משנת 1949
בית ליבלינג נמצא במתחם כיכר ביאליק בסמוך לרחובות הראשיים
אלנבי ובן יהודה
מקור :עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.5
תצלומי אויר
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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תאריך המפה

מקור

מס מפה
1

1924

עיריית ת"א

2

1939

הארכיון הציוני

3

1944

עיריית ת"א

4

1946

עיריית ת"א

5

1949

עיריית ת"א

6

1960

עיריית ת"א

7

1963

עיריית ת"א

8

1965

עיריית ת"א

גן מאיר
כיכר ביאליק
קולנוע מוגרבי

רחוב הס

צילום אוויר משנת 1960
בית ליבלינג ממערב לכיכר ביאליק
מקור :עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.5
תצלומי אויר
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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תאריך המפה

מקור

מס מפה
1

1924

עיריית ת"א

2

1939

הארכיון הציוני

3

1944

עיריית ת"א

4

1946

עיריית ת"א

5

1949

עיריית ת"א

6

1960

עיריית ת"א

7

1963

עיריית ת"א

8

1965

עיריית ת"א

קולנוע מוגרבי
כיכר ביאליק

צילום אוויר משנת 1963
מקור :עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.5
תצלומי אויר
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

45

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

תאריך המפה

מקור

מס מפה
1

1924

עיריית ת"א

2

1939

הארכיון הציוני

3

1944

עיריית ת"א

4

1946

עיריית ת"א

5

1949

עיריית ת"א

6

1960

עיריית ת"א

7

1963

עיריית ת"א

8

1965

עיריית ת"א

כיכר ביאליק
גן מאיר

צילום אוויר משנת 1965
מקור :עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.5
תצלומי אויר
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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בית העיר

מבט אל רחוב אידלסון
תאריך1936 :
ניתן לראות את החצר הקדמית של הוילה הסמוכה בית ליבלינג (נהרסה)
מקור :זולטן קלוגר

כיכר ביאליק

אידלסון 29

רחוב ביאליק ואידלסון
תאריך1937 :
ניתן לראות בצילום האויר האלכסוני את רחוב ביאליק ,כיכר ביאליק ורחוב אידלסון
מקור :הארכיון הציוני

* התמונות באדיבות שולה וידריך

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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(משמאל) פרספקטיבה ידנית של בית ליבלינג
תאריך1936 :
ניתן לראות את תכנון החזיתות הקדמיות לרחוב אידלסון
מקור :באדיבות מחלקת השימור ,עירית תל אביב

(מימין) חזית קדמית אל רחוב אידלסון
תאריך 1936 :נראה לי שזה אחרי .כי הגדר כבר שונה
מקור :באדיבות אד' ניצה סמוק

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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שער בצידו המזרחי של הבית
ניתן לראות את הגדר ושער הברזל בכניסה הצידית לבניין

יעל ורודי שפנגנטל ברחוב אידלסון

תאריך :שנות ה 40-של המאה ה20-

תאריך1942 :

מקור :באדיבות בני משפחת שויער ובסיוע שולה וידריך

מקור :באדיבות בני משפחת שויער ובסיוע שולה וידריך

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מרפסת קדמית בדירה הקומה השנייה
בדירת משפחת שוייער
משפחת שויער אויגן ולוצי עם הילדים ,רות ,חנה והרברט והנכדים

מרפסת קדמית בדירה הקומה השנייה
בדירת משפחת שוייער
רודי ויעל שפנגנטל על המרפסת עם סוכך

תאריך :שנות ה 40-של המאה ה20-

תאריך1942 :

מקור :באדיבות בני משפחת שויער ובסיוע שולה וידריך

מקור :באדיבות בני משפחת שויער ובסיוע שולה וידריך

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מרפסת קדמית בדירה הקומה השנייה
בדירת משפחת שוייער
יעל שפנגנטל ואויגן שויער על המרפסת ועץ
בחצר
תאריך :שנות ה 40-של המאה ה20-

מרפסת קדמית בדירה הקומה השנייה
בדירת משפחת שוייער
אויגן שויער על המרפסת ועץ בחזית

מרפסת קדמית בדירה הקומה השנייה
בדירת משפחת שוייער
רפי שפנגנטל על המרפסת

מרפסת קדמית בדירה הקומה השנייה
בדירת משפחת שוייער
יעל שפנגנטל על המרפסת

תאריך :שנות ה 40-של המאה ה20-

תאריך1948 :

תאריך :שנות ה 50-של המאה ה20-

מקור :באדיבות בני משפחת שויער ובסיוע שולה וידריך

מקור :באדיבות בני משפחת שויער ובסיוע שולה וידריך

מקור :באדיבות בני משפחת שויער ובסיוע שולה וידריך

מקור :באדיבות בני משפחת שויער ובסיוע שולה וידריך

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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שביל הכניסה אל הבניין בחזית קדמית אל רחוב אידלסון
תאריך :לא ידוע
ניתן לראות את הפרגולה הבנויה ועמודי הברזל התומכים
מקורArchitecture in Palestine during the British Mandate, 1917-1948, p. :
217, Ada Karmi-Melamed and Dan Price

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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צילומי הזוג לודוויג ולוטה מאיר בסלון ביתם בדירה הפנימית בקומת הקרקע
תאריך :לא ידוע.
מקור :שולה וידריך ,באדיבות מייקל עופר.

שביל הכניסה אל הבניין בחזית קדמית אל רחוב אידלסון
תאריך :לא ידוע ,לפני השיפוץ
ניתן לראות את הפרגולה הבנויה ועמודי הברזל התומכים (בהמשך העמודים הוכפלו)
מקור :באדיבות מחלקת השימור ,עירית תל אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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חזית קדמית אל רחוב אידלסון
תאריך( ? :לפני השיפוץ)
ניתן לראות את המרפסות הקדמיות שנסגרו
מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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חזית קדמית אל רחוב אידלסון
תאריך( ? :לפני השיפוץ)
ניתן לראות את הפרגולה הבנויה ושלט "בית ליבלינג" בכניסה אל הבנין
מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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חזית צדית אל רחוב אידלסון 27
תאריך( ? :לפני השיפוץ)
ניתן לראות את המרפסות הקדמית שנסגרו
מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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שביל ודלת הכניסה אל הבניין -חזית קדמית אל רחוב אידלסון
תאריך( ? :לפני השיפוץ)
ניתן לראות את דלת הכניסה והפרגולה מעל שביל הכניסה אל הבניין
מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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דלת הכניסה אל הבניין מבחוץ
תאריך( ? :לפני השיפוץ)

דלת הכניסה אל הבניין מבט מבפנים
תאריך( ? :במהלך השיפוץ)

מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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חזית אחורית
תאריך( ? :במהלך השיפוץ)
ניתן לראות את הגינה האחורית והצידית של הבניין
מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

59

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

חזית הצד (מזרחית)
תאריך( ? :לפני ובמהלך השיפוץ)
ניתן לראות את המרפסות השירות של הדירות בקומה הראשונה בבניין
מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

60

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

חלל חדר המדרגות
תאריך :לפני השיפוץ

מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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חדר המדרגות בחלל הכניסה של הבניין
תאריך :לפני השיפוץ

אדנית בנויה בלובי הכניסה אל הבניין
תאריך( ? :לפני השיפוץ)

דלת כניסה מקורית אל אחת הדירות
תאריך( ? :לפני השיפוץ)

מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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פנים חדר המדרגות בית ליבלינג
תאריך :לא ידוע
ניתן לראות את חלל חדר המדרגות בבית לילינג ואת חלון חדר המדרגות
מקור :קטלוג התערוכה "אדריכלות ישראלית" בביתן הלנה רובינשטיין

פנים חדר המדרגות בית ליבלינג
תאריך :לא ידוע
ניתן לראות את חלל חדר המדרגות בבית לילינג ואת קומת הכניסה
מקור :קטלוג התערוכה "אדריכלות ישראלית" בביתן הלנה רובינשטיין

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

63

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

חזית הצד (מזרחית)
תאריך :אחרי השיפוץ
ניתן לראות את המרפסות השירות של הדירות בקומה האמצעית והעליונה בבניין
מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

חזית הצד (מזרחית)
תאריך :לפני השיפוץ
ניתן לראות את המרפסות השירות של הדירות בבניין
מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

64

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

כניסה אל הבניין והחזית הקדמית אל רחוב אידלסון
תאריך( ? :לפני ואחרי השיפוץ)
ניתן לראות את המרפסת הקדמית בקומת הקרקע (כיום סגורה בסורג וברזנט)
מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

65

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

דלת הכניסה לבית ליבלינג
תאריך :לאחר השיפוץ
ניתן לראות את חלל לובי הכניסה של הבניין
מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

חזית קדמית אל רחוב אידלסון
תאריך :לאחר השיפוץ
ניתן לראות את המרפסת הקדמית בקומת הקרקע (כיום סגורה בסורג וברזנט)
מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

66

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

חזית קדמית אל רחוב אידלסון
תאריך( ? :לאחר השיפוץ)
ניתן לראות את המרפסת הקדמית בקומת הקרקע (כיום סגורה בסורג וברזנט)
מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

חזית צד אל רחוב אידלסון 27
תאריך( ? :לאחר השיפוץ)
ניתן לראות את המרפסות הקדמיות
מקור :ארכיון מחלקת השימור ,עיריית תל אביב

בית מקס ליבלינג
ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.6
צילומים
היסטוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

67

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

רשימת תוכניות ומסמכים היסטוריים
מס'

תאריך

1

24.12.1921

תזכיר פנימי בדבר בניית קומה שנייה למבנה בחלקה

2

25.07.1924

תכניות בית ראובן סגל

תכניות מבנה

3

07.08.1924

התכתבות בדבר העברת הבעלויות במגרש

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

4

19.08.1924

חשבונית לחיוב מר ראובן סגל עבור מסי בניין לעירייה

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

26

5

30.08.1925

תזכיר פנימי בית ראובן סגל

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

6

01.11.1925

תזכיר פנימי בית ראובן סגל

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

7

16.11.1925

תזכיר פנימי בית ראובן סגל

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

8

23.12.1925

אישור החשבון הסטטי של הבניין

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

9

02.05.1928

רישום בספרי האחוזה יפו למר ראובן סגל

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

10

10.12.1931

11

11.12.1931

תכנית לאישור קומה שנייה לבית רובין ובה חישוב סטטי
למבנה
תכנית לאישור קומה שנייה לבית רובין ובה חישוב סטטי
למבנה

חישובים
סטטיים

ארכיון עיריית ת"א

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

חשבונית לתשלום מסי הבניין לקומה השניה

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

13

קבלת רשיון עקרוני לבניית קומה שנייה בבניין

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

14

רשיון מס'  1272לבניית קומה 2

היתר בניה

ארכיון עיריית ת"א

15

תכניות חתומות (חתך)

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

16

תכניות חתומות (קומה ב')

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

תכניות חתומות (חזית)

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

12

תוכן המסמך

סוג המסמך

מקור

מס'

תאריך

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

23

26.12.1935

חשבון לתשלום מסי הבניין בן  3הקומות

ארכיון עיריית ת"א

24

28.12.1935

הודעת בעלי הבניין הקודם על פינוי ומכירת המגרש
לחברת ליבלנג

התכתבות

25

בקרת הסידור הסניטרי

התכתבות

24.12.1931

תוכן המסמך

סוג המסמך

מקור

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א
ארכיון עיריית ת"א
ארכיון עיריית ת"א

03.01.1936
חשבון לתשלום מסי המים

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

27

10.01.1936

בקשה לקבלת צו הריסה לבניין הקיים במגרש

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

28

16.01.1936

טופס התקדמות הפרוייקט בתיק הבניין בעיריה ,ניתן
לראות בטופס את תאריך קבלת הרשיון ,יציקת הקומות
וכד'.

רישוי

ארכיון עיריית ת"א

29

17.01.1936

רשיון מס'  65להריסת מבנה קיים במגרש

30

31.01.1936

31

06.02.1936

32

11.02.1936

33
34

12.02.1936

35

36

17.02.1936

37

תכנית לבניין בן  3קומות ,התכנית אושרה .מסמכי
התכנית לא נמצאו בתיק.
חשבון יציבות המבנה .לא נמצא מסמך החישוב הסטטי
התואם תאריך זה.

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

חשבון יציבות המבנה

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

תכנית קומות א ו-ב וסימון הקורות בבניין

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

תכנית סידור סניטרי (חתך)

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

קבלה למסי הבניין עבור בניין בן  3קומות

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

קבלת אישור עקרוני -טיוטא לרשיון סניטארי עבור הבניין התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות עם עו"ד המייצג את חברת ליבלינג בנוגע
לקבלת הקושן של המגרש.
התכתבות בין מחלקת דרכים לבניין בנוגע להקמת
המדרכה בסמוך לבניין
בקשה לקבלת רישיון לשימוש במדרכה בסמוך לבניין
לצורך תהליך הבנייה

38

25.02.1936

18

תכנית אינסטלציה

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

39

01.03.1936

19

תכנית אנסטלציה (חתך)

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

40

תכניות חתומות

20

מכתב המלווה את התכניות לאישור והעתק עבור
העירייה

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

41

חזית ראשית חתומה

21

04.06.1935

דו"ח ביקורת בבניין לבדיקת היציקות בבית מקס לילינג

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

22

25.12.1935

התכתבות בדבר העברת בעלות בטאבו ממר רובין
לחברת ליבינג (שם הבניין הנוכחי)

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

17

30.12.1931

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

היתר בניה

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

02.03.1936
42

תרשים המגרש והסביבה ,התכנית חתומה

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

43

תכנית הסידור הסניטארי

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

68
09/2015

רשימת תוכניות ומסמכים היסטוריים
תוכן המסמך

סוג המסמך

מקור

מס'

תאריך

מס'

תאריך

תכנית חתומה (חתך א-א)

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

67

30.11.1936

תכנית חתומה (קומות א ו-ב')

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

תכנית קומת הגג .התכנית חתומה

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

47

03.03.1936

קבלה עבור בניית צריף עץ ארעי לחומרי הבניין באתר

התכתבויות

ארכיון עיריית ת"א

48

10.03.1936

בקשה לקבלת רשיון למבנה ארעי לאכסון חומרי הבניין
באתר

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

49

11.03.1936

ביקורת באתר ,יצקו את היסודות למבנה

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

50

17.03.1936

ביקורת באתר ,יצקו את היסודות לבניין .את המבנה
הישן הרסו.

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

51

26.03.1936

דו"ח ביקורת בבניין לבדיקת קווי הבניין ביחס לרחוב

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

52

19.04.1936

רשיון מס'  344זמני להקמת צריף עץ ארעי

היתר בניין

ארכיון עיריית ת"א

53

11.05.1936

זימון המתכננים דב כרמי לצבי ברך למשפט בעקבות
בניה של המבנה בניגוד לתכנית ובחריגה מקווי הבניין

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

54

24.06.1936

התכתבות בנוגע לסידור הסניטרי בבניין

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

55

21.07.1936

תכנית סידור סניטרי במרתף

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

56

27.07.1936

תכנית הסידור הסניטרי (חתך)

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

תכנית לבניין בית להוספת מרתף בבניין .לא נמצאה
תכנית מתאריך זה.

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות ובדיקת קווי הבניין במגרש

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

59

09.08.1936

התכתבות פנימית בעירייה

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

44
45

02.03.1936

46

68

20.01.1937

69

11.03.1937

תוכן המסמך

סוג המסמך

מקור

חתך ב-ב (תכנית חתומה)

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

תכנית לבניית גדר בחזית הבית ושינויים בקומת
המרתף וקומת הגג

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

*לא נמצאה תכנית מתאריך זה
תכנית לבניין בית -חתכים נוספים
תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

*לא נמצאו חתכים מתאריך זה
70

14.03.1937

אישור מפעל המים לשינויים בתכנית המרתף

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

71

15.03.1937

התכתבות מתיק הבניין

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

72

18.03.1936

דו"ח ביקורת בבניין .אישור להוציא תעודת גמר

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

73

19.03.1937

* נמצאה תכנית לסככת כביסה על הגג מתאריך
30.03.1937

21.03.1937

תעודת גמר

התכתבות

75

רשיון מס'  211לשינויים ולהגדלת קומת המרתף ,גדר
בחזית הבניין ופרגולה ולבניית סככה לכביסה על הגג

היתר בניין

ארכיון עיריית ת"א

76

תכנית הגדר בכניסה אל הבניין

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

תכנית הסידור הסניטרי ,בקשה למקום כביסה על הגג

74

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

ארכיון עיריית ת"א

30.03.1937
77

תכנית סככת הכביסה על גג הבניין

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

78

תכנית קומת המרתף

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

79

05.07.1937

התכתבות פנימית

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

60

14.08.1936

תכנית מגרש מר ליבלינג

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

80

20.08.1937

התכתבות פנימית

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

61

21.08.1936

ביקורת בבניין

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

81

16.09.1937

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

תכנית הסידור הסניטרי

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

82

30.11.1938

היתר בניין

ארכיון עיריית ת"א

57
05.08.1936
58

62
26.10.1936
63

הודעה על קבלת רשיון עקרוני

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

83

64

חשבונית לחיבור שני בורות ביוב

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

84

חשבונית עבור חומרי בניין

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

תכנית הסידור הסניטרי -שינויים במצב הבורות

תכניות מבנה

ארכיון עיריית ת"א

65
66

10.11.1936

25.05.1940

06.03.1948

85

מענה על שאלת קצין המחוז ע"י ראש העיר בדבר
הריסת הבניין הישן והקמת הבניין החדש
רשיון מס'  1286לבניית  4מחסנים ,חדר הסקה ,חדר
כביסה וחדר לגז
תכנית וחתך מקומי לקומת המרתף

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות בין ד"ר מאייר לבין רופאי בי"ח בשיקגו בנוגע
לטיפול בחולה

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

*לא ברור מהו הקשר בין הרופאים ובעלי הבניין

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי
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רשימת תוכניות ומסמכים היסטוריים
תוכן המסמך

סוג המסמך

מקור

מס'

תאריך

תכנית הסידור הסניטרי ,חיבור אל רשת הביוב העירוני

היתר בניין

ארכיון עיריית ת"א

רשיון מס'  6959חיבור לביוב

היתר בנין

ארכיון עיריית ת"א

תרשים תכנית הסידור הסניטרי ,חיבור אל רשת הביוב
העירוני

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

89

15.04.1954

התכתבות פנימית בנוגע לרשיון עבור החיבור לביוב

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

90

25.09.1956

התכתבות בנוגע לאישור סידור מקלט בבניין

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות בנוגע לאישור סידור מקלט בבניין

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

86
87

11.04.1954

88

מס'

107

108
109

91
15.10.1956
92

תשובת מהנדס העירייה בנוגע לאישור סידור מקלט
בבניין
ביקורת בבניין ,הפרגולה בכניסה במצב רעוע ויש
להרסה
הודעה בדבר בנייה בלתי חוקית בדירתו של הדייר יואל
קרמר
בקשת הדייר יואל קרמר לאישור שינויים בדירתו ובחצר
הבניין

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

היתר בניין

ארכיון עיריית ת"א
ארכיון עיריית ת"א

93

02.10.1964

94

21.06.1973

95

26.06.1973

96

10.07.1973

היתר מס'  730לדייר יואל קרמר

97

15.08.1973

אישור עקרוני למתן ההיתר לשינויים בדירתו של הדייר
יואל קרמר

התכתבות

98

15.08.1973

תוכנית המרפסת בדירתו של הדייר יואל קרמר

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

99

27.02.1975

פרטי הבקשה לסגירת המרפסת ע"י הדייר יואל קרמר

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

100

05.03.1975

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

101

16.04.1975

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

102

11.07.1975

קבלה עבור רשיון בניה לדייר יואל קרמר

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

הודעה בדבר מבנה מסוכן ודרישה לתיקון המפגעים

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

103
19.10.1982
104
105

07.01.1985

106

09.08.1987

התכתבות בנוגע למתן ההיתר לשינויים בדירתו של
הדייר יואל קרמר
התכתבות בנוגע לבקשה לסגירת המרפסת ע"י הדייר
יואל קרמר

דו"ח ביקורת מהנדס בבניין בדבר המפגעים שאותרו
בדירה בקומה העליונה ובגג
בקשה להוספת מזנון בבניין

110

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

*לא נמצאו תוכניות התואמות את הבקשה
טופס פרטי מבנה מסוכן

12.10.1993

13.10.1993

*המבנה רשום בבעלות עיריית תל אביב
היתר מס'  7-950712לסגירת מרפסות בזכוכית
ולשימוש חורג מדירת מגורים למשפחתון בקומת
הקרקע לתקופה של  5שנים החל מ14.12.1993
תכנית התואמת את הבקשה להיתר לשימוש חורג
מדירת מגורים למשפחתון בקומת הקרקע
התכתבות פנימית בעיריה בנוגע למצב במבנה ולשיפוצו
העתידי
התכתבות פנימית בין אגפי העירייה והתייחסות להיתר
לשימוש חורג שניתן למבנה

היתר בניין
תכנית מבנה

התכתבות

112

10.03.1994

מענה למכתבו של אלון פישר

113

27.04.1994

פרוטוקול הועדה המקומית

התכתבות

114

26.05.1994

פרוטוקול דיון בוועדת המשנה

התכתבות

07.06.1994
22.12.1994

117

02.01.1995

118

15.01.1995

119

08.03.1995

120

12.03.1995

121

14.03.1995

122

19.03.1995

החלטת הועדה המקומית
החלטת הועדה המקומית
אישור השימוש החורג מדירת מגורים לגן ילדים לתקופה
של  5שנים
התכתבות פנימית באגפי העירייה בנוגע לשימוש חורג
מדירת מגורים למשפחתונים בקומת הקרקע של הבניין
קבלה עבור אגרת היטלים
תכנית התואמת את הבקשה להיתר לשימוש חורג
מדירת מגורים למשפחתון בקומת הקרקע
חשבון מסי בניין לשימוש חורג מדירת מגורים
למשפחתון
חישוב אגרות והיטלים עבור פיתוח

ארכיון עיריית ת"א

ארכיון עיריית ת"א
ארכיון עיריית ת"א

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א
ארכיון עיריית ת"א
ארכיון עיריית ת"א

התכתבות
התכתבות

ארכיון עיריית ת"א
ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

123

20.03.1995

התכתבות בין אגפי העיריה בנוגע להשלמת הטיפול
לשימוש חורג מדירת מגורים למשפחתון

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

124

01.08.1995

חשבון מספר בניין

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

125
התכתבות

23.09.1993

התכתבות

111

116

התכתבות

03.03.1991

העתק רישום מפנקס הזכויות מלשכת רישום מקרקעין
תל אביב-יפו

04.01.1994

115

ארכיון עיריית ת"א

תאריך

תוכן המסמך

סוג המסמך

מקור

05.09.1995

התייחסות ודרישות לשיפוץ המבנה

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

ארכיון עיריית ת"א

*הדו"ח נכתב לאחר שהמבנה שופץ

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
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רשימת תוכניות ומסמכים היסטוריים
מס'

תאריך

126

תקופת שיפוץ
הבניין 1999

תוכן המסמך

סוג המסמך

תכנית פיתוח השטח לשביל הכניסה הצדדי המוביל את
החצר האחורית ולמדרגות הירידה אל המרתף

תכנית מבנה

פיתוח השטח למדרגות הירידה אל המרתף בחזית הצד
של הבניין

תכנית מבנה

תכנית פיתוח השטח לשביל הכניסה הצדדי המוביל אל
החצר האחורית ולמדרגות הירידה אל המרתף בחזית
הצד של הבניין

תכנית מבנה

חתך א-א העובר דרך החצר האחורית ולמדרגות
הירידה אל המרתף

תכנית מבנה

תכנית פיתוח השטח לשביל ושער הכניסה הצדדי
המוביל אל החצר האחורית של הבניין

תכנית מבנה

פיתוח השטח למדרגות הירידה אל המרתף בחזית הצד
של הבניין

תכנית מבנה

שער ברזל למדרגות הירידה אל המרתף מהחצר הצדית
של הבניין

פרטים ופריסות

תכנית פיתוח השטח לשביל ושער הכניסה הצדדי
המוביל אל החצר האחורית של הבניין

תכנית מבנה

שער הכניסה הצדדי המוביל אל החצר האחורית של
הבניין

פרטים ופריסות

שער הכניסה הצדדי המוביל אל החצר האחורית של
הבניין

פרטים ופריסות

מרפסות אחוריות -תיאום פרט סגירה מחדש מעל
מעקה מרפסות בנוי עם סף מיציקת טרצו (תכנית
חלוקה)
מרפסות אחוריות -תיאום פרט סגירה מחדש מעל
מעקה מרפסות בנוי עם סף מיציקת טרצו (פריסה-
חזית)

מקור

פרטים ופריסות

פרטים ופריסות

פרט דלת+חלון יציאה אל המרפסת הקדמית אל רחוב
אידלסון (חזיתות)

פרטים ופריסות

פרט דלת+חלון יציאה אל המרפסת הקדמית אל רחוב
אידלסון (תכנית)

פרטים ופריסות

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

ארכיון מחלקת
השימור עיריית
ת "א
ארכיון מחלקת
השימור עיריית
ת "א
ארכיון מחלקת
השימור עיריית
ת "א
ארכיון מחלקת
השימור עיריית
ת "א
ארכיון מחלקת
השימור עיריית
ת "א
ארכיון מחלקת
השימור עיריית
ת "א
ארכיון מחלקת
השימור עיריית
ת "א
ארכיון מחלקת
השימור עיריית
ת "א
ארכיון מחלקת
השימור עיריית
ת "א
ארכיון מחלקת
השימור עיריית
ת "א
ארכיון מחלקת
השימור עיריית
ת "א
ארכיון מחלקת
השימור עיריית
ת "א
ארכיון מחלקת
השימור עיריית
ת "א
ארכיון מחלקת
השימור עיריית
ת "א

פרק 2
תיעוד היסטורי

מס'

תאריך

127

01.06.2000

128

06.06.2005

תוכן המסמך
התכתבות בנוגע להארכת אישור השימוש החורג
למשפחתונים
התכתבות בנוגע להארכת אישור השימוש החורג
למשפחתונים
מידע מפנקס הזכויות המנהל ללשכת רישום המקרקעין
תל אביב -יפו

סוג המסמך

מקור

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

129

09.06.2005

130

06.01.2010

סיכום פגישה בנוגע לשיפור מיגון

131

19.06.2005

הודעות ופרסומים בנוגע לשימוש החורג בבניין

התכתבות

132

29.06.2005

התנגדות לשימוש החורג בבניין

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

133

29.08.2005

התנגדות לשימוש החורג בבניין

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

134

11.01.2006

סיכום דיון בנושא משפחתונים באגף נגסי העירייה

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

אישור משרד הבריאות לתכנית עבור משפחתונים
בדירות בקומת הקרקע

התכתבות

135

15.01.2007

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א
ארכיון עיריית ת"א

ארכיון עיריית ת"א

*לא נמצאה תכנית התואמת את האישור או הבקשה
136

17.05.2007

137
138

28.05.2007

139
140

17.06.2007

141

08.07.2007

142

29.07.2007

סיכום פגישה בנוגע לדרישות הג"א בפרוייקט

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות פנימית בנוגע לאישור השימוש החורג

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות פנימית בנוגע לאישור השימוש החורג

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות פנימית בנוגע לאישור השימוש החורג
ולשיפוץ הבניין כחלק מתנאי קבלת הרשיון לשימוש
החורג

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות פנימית בנוגע למיגון

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

בקשה לאישור שימוש החורג מדירות מגורים
למשפחתונים
התכתבות פנימית בנוגע לאישור השימוש החורג
ולשיפוץ הבניין כחלק מתנאי קבלת הרשיון לשימוש
החורג
תכנית לאישור השימוש החורג ולשיפוץ הבניין מדירות
למשפחתונים בקומת הקרקע

143

04.08.2008

144

05.06.2008

הנחיות לשיפוץ הבניין

145

17.06.2008

חשבון סטטי לשיפוץ הבניין

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבות

ארכיון עיריית ת"א

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

71
09/2015

רשימת תוכניות ומסמכים היסטוריים
מס'

תאריך

146

08.07.2007

147

19.06.2008

148

22.06.2008

149

תוכן המסמך
היתר בנייה לשימוש חורג מדירת מגורים למשפחתון
ולשיפור מיגון במרתף הבניין
בקשה לשימוש חורג מדירת מגורים למשפחתון ולבניית
מרחב מוגן במרתף בשטח של  42מ"ר
תכניות להיתר בקשה לשימוש חורג מדירת מגורים
למשפחתון ולבניית מרחב מוגן במרתף
חישוב אגרות והיטלי פיתוח

סוג המסמך

מקור

מס'

תאריך

היתר בניין

ארכיון עיריית ת"א

165

ללא תאריך

תכנית קומה

היתר בניין

ארכיון עיריית ת"א

166

ללא תאריך

תכנית קומת הגג

תכנית מבנה

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

167

ללא תאריך

תכנית חישובי שטחים

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

התכתבויות

ארכיון עיריית ת"א

168

ללא תאריך

תכנית קומה

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

01.07.2009
150

התכתבויות

חשבון מספר בניין

ארכיון עיריית ת"א

היתר בנייה מס' 08-0517
151

08.07.2009

לשימוש חורג מדירת מגורים אחורית בקומת הקרקע
למשפחתון לתקופה של  5שנים.

היתר בניין

ארכיון עיריית ת"א

152

21.10.2009

תצהיר האחראי על ביצוע השלד

התכתבויות

ארכיון עיריית ת"א

153

21.11.2009

ריכוז בדיקות בטון בבניין

התכתבויות

ארכיון עיריית ת"א

154

06.01.2010

התכתבויות

ארכיון עיריית ת"א

155

11.07.2010

התכתבויות

ארכיון עיריית ת"א

156

22.08.2010

157

23.08.2010

158

25.08.2010

159

31.08.2010

סיכום פגישה בנוגע לשיפור מיגון במשפחתון ברח'
אידלסון 29
ביקורת גמר בנייה לפני קבלת תעודת גמר לעבודות
השיפוץ בבניין.
"ניתן לתת תעודת גמר"
התכתבות בין מחלקות העיריה לקבלת ביקורת גמר
לפני קבלת תעודת גמר לעבודות השיפוץ בבניין
ביקורת גמר לפני קבלת טופס  4לשימוש החורג מדירה
למשפחתון בקומת הקרקע.
"ניתן לאשר בקשה לטופס "...4
התכתבות בין מחלקות העיריה לקבלת טופס  4לשימוש
החורג מדירה למשפחתון בקומת הקרקע
טופס  4לשימוש החורג מדירה למשפחתון בדירה
אחורית בקומת הקרקע

התכתבויות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבויות

ארכיון עיריית ת"א

התכתבויות

תוכן המסמך

סוג המסמך

מקור

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א
ארכיון עיריית ת"א

169

ללא תאריך

חזית אל רחוב אידלסון

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

170

ללא תאריך

חתך א-א

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

171

ללא תאריך

חתך ב-ב

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

172

17.06.1962

צוואת טוני ליבלינג

מסמכים

173

29.06.1963

מכתב מאת עו"ד האז לראש עיריית תל אביב

מסמכים

174

11.12.1963

צו קיום צוואה בבית המשפט המחוזי

מסמכים

175

13.02.1964

מסמך שינויים בפקודת החברות

מסמכים

176

27.02.1966

הערכת דוח שמאי מוסמך בשם אליהו פן ,לדירת דמי
מפתח של פרופ' אשרמן

מסמכים

177

16.12.1966

תיקון הערכת דוח השמאי אליהו פן

מסמכים

178

01.01.1967

179

25.01.1967

ארכיון עיריית ת"א

180

1967

מכתב אל גזבר העירייה בנושא תשלום לפרופ' אשרמן
לצורך פינויו מדירתו
סיכום בנושא פינוי פרופ' אשרמן מדירתו ברח אידלסון
29

מסמכים
מסמכים

מזכר בנושא קביעת דמי שכירות

מסמכים

ארכיון עיריית ת"א

181

25.07.1977

פרוטוקול בנושא פינוי מר קרמר מדירתו בת  4חדרים

מסמכים

160

ללא תאריך

תכנית חישובי השטחים ותכניות בקנ"מ 1:250 ,1:1000

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

182

08.05.1986

מכתב מטעם מנהל אגף הנכסים

מסמכים

161

ללא תאריך

תכנית חישובי השטחים

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

183

07.05.1990

162

ללא תאריך

תכנית העמדת הבניין במגרש

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

מכתב לחברי הנהלת העירייה בנושא פינוי האחיות
ליבלינג מהדירה

מסמכים

184

27.09.1990

מכתב סיכום בנושא פינוי האחיות ליבלינג מהדירה

מסמכים

163

ללא תאריך

תכנית קומת המרתף והכניסה אל הבניין

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

164

ללא תאריך

תכנית קומה א'

תכנית מבנה

ארכיון עיריית ת"א

185

15.11.1990

186

27.09.1990

* מסמכים המופיעים בפרק  2.8תולדות בעלי הקרקע והבונים

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

מכתב תודה לחברת משען על הטיפול הנאות באחיות
ליבלינג
מכתב ממנהל אגף נכסים אל מנכ"ל העירייה בנושא
פינוי חפצי האחיות ליבלינג מהדירה

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

מסמכים
מסמכים

תיק עיזבונות אגף
נכסים עיריית ת"א
תיק עיזבונות אגף
נכסים עיריית ת"א
תיק עיזבונות אגף
נכסים עיריית ת"א
תיק עיזבונות אגף
נכסים עיריית ת"א
תיק עיזבונות אגף
נכסים עיריית ת"א
תיק עיזבונות אגף
נכסים עיריית ת"א
תיק עיזבונות אגף
נכסים עיריית ת"א
תיק עיזבונות אגף
נכסים עיריית ת"א
תיק עיזבונות אגף
נכסים עיריית ת"א
תיק עיזבונות אגף
נכסים עיריית ת"א
תיק עיזבונות אגף
נכסים עיריית ת"א
תיק עיזבונות אגף
נכסים עיריית ת"א
תיק עיזבונות אגף
נכסים עיריית ת"א
תיק עיזבונות אגף
נכסים עיריית ת"א
תיק עיזבונות אגף
נכסים עיריית ת"א

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

72
09/2015

מסמך מס' 01
תאריך 24.12.1921 :
תוכן המסמך  :תזכיר פנימי בדבר בניית קומה
שנייה למבנה בחלקה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

73
09/2015

מסמך מס' 02
תאריך 25.07.1924 :
תוכן המסמך  :תכניות בית ראובן סגל
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

74
09/2015

מסמך מס' 03
תאריך 07.08.1924 :
תוכן המסמך  :התכתבות בדבר העברת הבעלויות
במגרש
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 04
תאריך 19.08.1924 :
תוכן המסמך  :חשבונית לחיוב מר ראובן סגל
עבור מסי בניין לעירייה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

75
09/2015

מסמך מס' 05
תאריך 30.08.1925 :
תוכן המסמך :תזכיר פנימי בית ראובן סגל

מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 06
תאריך 01.11.1925 :
תוכן המסמך  :תזכיר פנימי בית ראובן סגל
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

76
09/2015

מסמך מס' 07
תאריך 16.11.1925 :
תוכן המסמך  :תזכיר פנימי בית ראובן סגל
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 08
תאריך 23.12.1925 :
תוכן המסמך  :אישור החשבון הסטטי של הבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

77
09/2015

מסמך מס' 09
תאריך 02.05.1928 :
תוכן המסמך  :רישום בספרי האחוזה יפו למר
ראובן סגל
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 10
תאריך 10.12.1931 :
תוכן המסמך  :תכנית לאישור קומה שנייה לבית
רובין ובה חישוב סטטי למבנה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

78
09/2015

מסמך מס' 11
תאריך 11.12.1931 :
תוכן המסמך  :תכנית לאישור קומה שנייה לבית
רובין ובה חישוב סטטי למבנה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

79
09/2015

מסמך מס' 12
תאריך 24.12.1931 :
תוכן המסמך  :חשבונית לתשלום מסי הבניין
לקומה השניה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 13
תאריך 24.12.1931 :
תוכן המסמך  :קבלת רשיון עקרוני לבניית קומה
שנייה בבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

80
09/2015

מסמך מס' 14
תאריך 30.12.1931 :
תוכן המסמך  :רשיון מס'  1272לבניית קומה 2
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 15
תאריך 30.12.1931 :
תוכן המסמך  :תכניות חתומות (חתך)
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

81
09/2015

מסמך מס' 16
תאריך 30.12.1931 :
תוכן המסמך  :תכניות חתומות (קומה ב')
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 17
תאריך 30.12.1931 :
תוכן המסמך  :תכניות חתומות (חזית)
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

82
09/2015

מסמך מס' 18
תאריך 30.12.1931 :
תוכן המסמך  :תכנית אינסטלציה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 19
תאריך 30.12.1931 :
תוכן המסמך  :תכנית אינסטלציה (חתך)
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 20
תאריך 30.12.1931 :
תוכן המסמך  :מכתב המלווה את התכניות
לאישור והעתק עבור העירייה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 21
תאריך 04.06.1935 :
תוכן המסמך  :דו"ח ביקורת בבניין לבדיקת
היציקות בבית מקס לילינג

מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 22
תאריך 25.12.1935 :
תוכן המסמך  :התכתבות בדבר העברת בעלות
בטאבו ממר רובין לחברת לילינג (שם הבניין
הנוכחי)
מקור  :ארכיון עיריית ת"א
מסמך מס' 23
תאריך 26.12.1935 :
תוכן המסמך  :חשבון לתשלום מסי הבניין בן 3
הקומות
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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( מימין למעלה) מסמך מס' 24
תאריך 28.12.1935 :
תוכן המסמך  :הודעת בעלי הבניין הקודם על
פינוי ומכירת המגרש לחברת ליבלנג
מקור  :ארכיון עיריית ת"א
(מימין למטה) מסמך מס' 25
תאריך 03.01.1936 :
תוכן המסמך  :התכתבות פנימית בין מחלקה
הטכנית למחלקת המים בדבר רישיון לשינויים
בבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

( משמאל למעלה) מסמך מס' 26
תאריך 03.01.1936 :
תוכן המסמך  :בקרת הסידור הסניטרי
מקור  :ארכיון עיריית ת"א
(משמאל למטה) מסמך מס' 27
תאריך 10.01.1936 :
תוכן המסמך  :בקשה לקבלת צו הריסה לבניין
הקיים במגרש
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 28

תאריך 16.01.1936 :
תוכן המסמך  :טופס התקדמות הפרוייקט בתיק
הבניין בעיריה ,ניתן לראות בטופס את תאריך
קבלת הרשיון ,יציקת הקומות וכד'
מקור  :ארכיון עיריית ת"א
מסמך מס' 29
תאריך 17.01.1936 :
תוכן המסמך  :רשיון מס'  65להריסת מבנה קיים
במגרש
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 30
תאריך 31.01.1936 :
תוכן המסמך  :תכנית לבניין בן  3קומות ,התכנית
אושרה .מסמכי התכנית לא נמצאו בתיק
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 31
תאריך 06.02.1936 :
תוכן המסמך  :חשבון יציבות המבנה .לא נמצא
מסמך החישוב הסטטי התואם תאריך זה.
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 32
תאריך 11.02.1936 :
תוכן המסמך  :חשבון יציבות המבנה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 33

מסמך מס' 34

תאריך 11.02.1936 :

תאריך 12.02.1936 :

תוכן המסמך  :תכנית קומות א ו-ב וסימון הקורות
בבניין

תוכן המסמך  :תכנית סידור סניטרי (חתך)
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 35
תאריך 17.02.1936 :
תוכן המסמך  :קבלה למסי הבניין עבור בניין בן 3
קומות
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 36
תאריך 17.02.1936 :
תוכן המסמך  :קבלת אישור עקרוני -טיוטא לרשיון
סניטארי עבור הבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 37
תאריך 17.02.1936 :
תוכן המסמך  :מכתב מעו"ד המייצג את חברת
ליבלינג בנוגע לקבלת הקושן של המגרש.
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 38
תאריך 25.02.1936 :
תוכן המסמך  :התכתבות פנימית בין מחלקת
דרכים לבניין בנוגע להקמת המדרכה בסמוך
לבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 39
תאריך 01.03.1936 :
תוכן המסמך  :בקשה לקבלת רישיון לשימוש
במדרכה בסמוך לבניין לצורך תהליך הבנייה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 40
תאריך 02.03.1936 :
תוכן המסמך  :תכנית חתומה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

93
09/2015

מסמך מס' 41

מסמך מס' 42

תאריך 02.03.1936 :

תאריך 02.03.1936 :

תוכן המסמך  :תכנית חתומה (חזית ראשית אל
רחוב אידלסון)

תוכן המסמך  :תרשים המגרש והסביבה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 43
תאריך 02.03.1936 :
תוכן המסמך  :תכנית הסידור הסניטרי
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 44
תאריך 02.03.1936 :
תוכן המסמך  :תכנית חתומה (חתך א-א)
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 45
תאריך 02.03.1936 :
תוכן המסמך  :תכנית חתומה (קומות או-ב)
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 46
תאריך 02.03.1936 :
תוכן המסמך  :תכנית קומת הגג
ניתן לראות שתוכננה פרגולה על הגג ולא חדר
כפי שנבנה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 47
תאריך 03.03.1936 :
תוכן המסמך  :קבלה עבור בניית צריף עץ ארעי
לחומרי הבניין באתר
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 48
תאריך 10.03.1936 :
תוכן המסמך  :בקשה לקבלת רשיון למבנה ארעי
לאכסון חומרי הבניין באתר
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 49
תאריך 11.03.1936 :
תוכן המסמך  :ביקורת באתר ,יצקו את היסודות
למבנה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 50
תאריך 17.03.1936 :
תוכן המסמך  :ביקורת באתר ,יצקו את היסודות
לבניין .את המבנה הישן הרסו.
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 51
תאריך 26.03.1936 :
תוכן המסמך  :דו"ח ביקורת בבניין לבדיקת קווי
הבניין ביחס לרחוב
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 52
תאריך 19.04.1936 :
תוכן המסמך  :רשיון מס'  344זמני להקמת צריף
עץ ארעי
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 53
תאריך 11.05.1936 :
תוכן המסמך  :זימון המתכננים דב כרמי לצבי
ברך למשפט בעקבות בניה של המבנה בניגוד
לתכנית ובחריגה מקווי הבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א
מסמך מס' 54
תאריך 24.06.1936 :
תוכן המסמך  :התכתבות בנוגע לסידור הסניטרי
בבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

100

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

מסמך מס' 55

מסמך מס' 56

תאריך 21.07.1936 :

תאריך 21.07.1936 :

תוכן המסמך  :תכנית סידור סניטרי במרתף

תוכן המסמך  :העתק תכנית סידור סניטרי (חתך)

מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מקור  :ארכיון עיריית ת"א

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 57
תאריך 27.07.1936 :
תוכן המסמך  :תכנית לבניין בית להוספת מרתף
בבניין .לא נמצאה תכנית מתאריך זה.
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 58
תאריך 05.08.1936 :
תוכן המסמך  :התכתבות ובדיקת קווי הבניין
במגרש
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 59
תאריך 09.08.1936 :
תוכן המסמך  :התכתבות פנימית בעירייה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 60
תאריך 14.08.1936 :
תוכן המסמך  :תכנית מגרש מר ליבלינג
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 61
תאריך 21.08.1936 :
תוכן המסמך  :ביקורת בבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 62
תאריך 26.10.1936 :
תוכן המסמך  :תכנית הסידור הסניטרי
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 63

מסמך מס' 64

מסמך מס' 65

תאריך 26.10.1936 :

תאריך 10.11.1936 :

תאריך 10.11.1936 :

תוכן המסמך  :הודעה על קבלת רשיון עקרוני

תוכן המסמך  :חשבונית לחיבור שני בורות ביוב

תוכן המסמך  :חשבונית עבור חומרי בניין

מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 66
תאריך 10.11.1936 :
תוכן המסמך  :תכנית הסידור הסניטרי -שינויים
במצב הבורות
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 67
תאריך 30.11.1936 :
תוכן המסמך  :חתך ב-ב (תכנית חתומה)
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 68
תאריך 20.11.1936 :
תוכן המסמך  :תכנית לבניית גדר בחזית הבית
ושינויים בקומת המרתף וקומת הגג
*לא נמצאה תכנית מתאריך זה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 69
תאריך 11.03.1937 :
תוכן המסמך  :תכנית לבניין בית -חתכים נוספים
*לא נמצאו חתכים מתאריך זה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 70
תאריך 14.03.1937 :
תוכן המסמך  :אישור מפעל המים לשינויים
בתכנית המרתף
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 71
תאריך 15.03.1937 :
תוכן המסמך  :התכתבות מתיק הבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 72
תאריך 18.03.1936 :
תוכן המסמך  :דו"ח ביקורת בבניין .אישור להוציא
תעודת גמר
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 73
תאריך 19.03.1937 :
תוכן המסמך  :תכנית הסידור הסניטרי ,בקשה
למקום כביסה על הגג
*נמצאה תכנית לסככת כביסה על הגג מתאריך
30.03.1937
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 74
תאריך 21.03.1937 :
תוכן המסמך  :תעודת גמר
"הבניין הנ"ל...מכיל שלוש קומות ומרתף24 ,
חדרים ,מחסנים ,חדר הסקה ,חדר כביסה וח"ש"
מקור  :ארכיון עיריית ת"א
מסמך מס' 75
תאריך 30.03.1937 :
תוכן המסמך  :רשיון מס'  211לשינויים ולהגדלת
קומת המרתף ,גדר בחזית הבניין ופרגולה ושינוי
הסככה לכביסה על הגג
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 76
תאריך 30.03.1937 :
תוכן המסמך  :תכנית הגדר בכניסה אל הבניין
ניתן לראות כי היו מדרגות עליה אל הבמה בצמוד
לכניסה הצידית
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 77
תאריך 30.03.1937 :
תוכן המסמך  :תכנית סככת הכביסה על גג
הבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 78
תאריך 30.03.1937 :
תוכן המסמך  :תכנית קומת המרתף
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 79
תאריך 05.07.1937 :
תוכן המסמך  :התכתבות פנימית
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 80
תאריך 20.08.1937 :
תוכן המסמך  :התכתבות פנימית
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 81
תאריך 16.09.1937 :
תוכן המסמך  :מענה להתכתבות על שאלת קצין
המחוז ע"י ראש העיר בדבר הריסת הבניין הישן
והקמת הבניין החדש
מקור  :ארכיון עיריית ת"א
מסמך מס' 82
תאריך 30.11.1938 :
תוכן המסמך  :רשיון מס'  1286לבניית 4
מחסנים ,חדר הסקה ,חדר כביסה וחדר לגז
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 83
תאריך 25.05.1940 :
תוכן המסמך  :תכנית וחתך מקומי לקומת
המרתף
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 84
תאריך 06.03.1948 :
תוכן המסמך  :התכתבות
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 85
תאריך 06.03.1948 :
תוכן המסמך  :התכתבות בין ד"ר מאייר (דייר
בבניין) לבין רופאי בי"ח בשיקגו בנוגע לטיפול
בחולה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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מסמך מס' 86
תאריך 11.04.1954 :
תוכן המסמך  :תכנית הסידור הסניטרי ,חיבור אל
רשת הביוב העירוני
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 87
תאריך 11.04.1954 :
תוכן המסמך  :רשיון מס'  6959חיבור לביוב
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 88
תאריך 11.04.1954 :
תוכן המסמך  :תרשים תכנית הסידור הסניטרי,
חיבור אל רשת הביוב העירוני
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

מסמך מס' 89

מסמך מס' 90

תאריך 15.04.1954 :

תאריך 25.09.1956 :

תוכן המסמך  :התכתבות פנימית בנוגע לרשיון
עבור החיבור לביוב

תוכן המסמך  :התכתבות בנוגע לאישור סידור
מקלט בבניין

מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מקור  :ארכיון עיריית ת"א

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 91
תאריך 15.10.1956 :
תוכן המסמך  :התכתבות בנוגע לאישור סידור
מקלט בבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

(מימין למטה) מסמך מס' 92
תאריך 15.10.1956 :
תוכן המסמך  :תשובת מהנדס העירייה בנוגע
לאישור סידור מקלט בבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 93
תאריך 02.10.1964 :
תוכן המסמך  :ביקורת בבניין ,הפרגולה בכניסה
במצב רעוע ויש להרסה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 94
תאריך 21.06.1973 :
תוכן המסמך  :הודעה בדבר בנייה בלתי חוקית
בדירתו של הדייר יואל קרמר
*המבנה רשום בבעלות עיריית תל אביב
מקור  :ארכיון עיריית ת"א
מסמך מס' 95
תאריך 26.06.1973 :
תוכן המסמך  :בקשת הדייר יואל קרמר לאישור
שינויים בדירתו ובחצר הבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 96
תאריך 10.07.1973 :
תוכן המסמך  :היתר מס'  730לדייר יואל קרמר
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 97
תאריך 15.08.1973 :
תוכן המסמך  :אישור עקרוני למתן ההיתר
לשינויים בדירתו של הדייר יואל קרמר
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 98
תאריך 15.08.1973 :
תוכן המסמך  :תוכנית המרפסת בדירתו של
הדייר יואל קרמר
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 99
תאריך 27.02.1975 :
תוכן המסמך  :פרטי הבקשה לסגירת המרפסת
ע"י הדייר יואל קרמר
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 100
תאריך 05.03.1975 :
תוכן המסמך  :התכתבות בנוגע למתן ההיתר
לשינויים בדירתו של הדייר יואל קרמר
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

127

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

מסמך מס' 101
תאריך 16.04.1975 :
תוכן המסמך  :התכתבות בנוגע לבקשה לסגירת
המרפסת ע"י הדייר יואל קרמר
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 102
תאריך 11.07.1975 :
תוכן המסמך  :קבלה עבור רשיון בניה לדייר יואל
קרמר
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 103
תאריך 19.10.1982 :
תוכן המסמך  :הודעה בדבר מבנה מסוכן ודרישה
לתיקון המפגעים
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 104
תאריך 19.10.1982 :
תוכן המסמך  :דו"ח ביקורת מהנדס בבניין בדבר
המפגעים שאותרו בדירה בקומה העליונה ובגג
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 105
תאריך 07.01.1985 :
תוכן המסמך  :בקשה להוספת מזנון בבניין
*לא נמצאו תוכניות התואמות את הבקשה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 106
תאריך 09.08.1987 :
תוכן המסמך  :טופס פרטי מבנה מסוכן
*הדו"ח נכתב לאחר שהמבנה שופץ
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 03
תאריך 19.10.1982 :
תוכן המסמך  :דו"ח ביקורת מהנדס בבניין בדבר
המפגעים שאותרו בדירה בקומה העליונה ובגג
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 107
תאריך 03.03.1991 :
תוכן המסמך  :העתק רישום מפנקס הזכויות
מלשכת רישום מקרקעין תל אביב-יפו
*המבנה רשום בבעלות עיריית תל אביב
מקור  :ארכיון עיריית ת"א
מסמך מס' 108
תאריך 23.09.1993 :
תוכן המסמך  :היתר מס'  7-950712לסגירת
מרפסות בזכוכית ולשימוש חורג מדירת מגורים
למשפחתון בקומת הקרקע לתקופה של  5שנים
החל מ14.12.1993
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' ( 108המשך מסמך)

תאריך 23.09.1993 :
תוכן המסמך  :היתר מס'  7-950712לשימוש
חורג מדירת מגורים למשפחתון בקומת הקרקע
לתקופה של  5שנים
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 109

תאריך 12.10.1993 :
תוכן המסמך  :תכנית התואמת את הבקשה
להיתר לשימוש חורג מדירת מגורים למשפחתון
בקומת הקרקע
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 110

תאריך 13.10.1993 :
תוכן המסמך  :התכתבות פנימית בעיריה בנוגע
למצב במבנה ולשיפוצו העתידי
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 03
תאריך 04.01.1994 :
תוכן המסמך  :התכתבות פנימית בין אגפי
העירייה והתייחסות להיתר לשימוש חורג שניתן
למבנה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 112

תאריך 10.03.1994 :
תוכן המסמך  :מענה למכתבו של אלון פישר
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 113
תאריך 27.04.1994 :
תוכן המסמך  :פרוטוקול הועדה המקומית
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' ( 113המשך מסמך)
תאריך 27.04.1994 :
תוכן המסמך  :פרוטוקול הועדה המקומית
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 114
תאריך 26.05.1994 :
תוכן המסמך  :פרוטוקול דיון בועדת המשנה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' ( 114המשך מסמך)
תאריך 26.05.1994 :
תוכן המסמך  :פרוטוקול דיון בועדת המשנה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 115
תאריך 07.06.1994 :
תוכן המסמך  :החלטת ועדה מקומית
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס'  ( 115המשך מסמך)
תאריך 07.06.1994 :
תוכן המסמך  :החלטת ועדה מקומית
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 116
תאריך 22.12.1994 :
תוכן המסמך  :החלטת ועדה מקומית
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 117
תאריך 02.01.1995 :
תוכן המסמך  :אישור השימוש החורג מדירת
מגורים לגן ילדים לתקופה של  5שנים
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 118
תאריך 15.01.1995 :
תוכן המסמך  :התכתבות פנימית באגפי העירייה
בנוגע לשימוש חורג מדירת מגורים למשפחתונים
בקומת הקרקע של הבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א
מסמך מס' 119
תאריך 08.03.1995 :
תוכן המסמך  :קבלה עבור אגרות והיטלים
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 120

תאריך 12.03.1995 :
תוכן המסמך  :תכנית התואמת את הבקשה
להיתר לשימוש חורג מדירת מגורים למשפחתון
בקומת הקרקע
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 121

תאריך 14.03.1995 :
תוכן המסמך  :חשבון מסי בניין לשימוש חורג
מדירת מגורים למשפחתון
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 122
תאריך 19.03.1995 :
תוכן המסמך  :חישוב אגרות והיטלים עבור פיתוח
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 123

תאריך 20.03.1995 :
תוכן המסמך  :התכתבות בין אגפי העיריה בנוגע
להשלמת הטיפול לשימוש חורג מדירת מגורים
למשפחתון
מקור  :ארכיון עיריית ת"א
מסמך מס' 124
תאריך 01.08.1995 :
תוכן המסמך  :חשבון מספר בניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 125

תאריך 05.09.1995 :
תוכן המסמך  :התייחסות ודרישות לשיפוץ
המבנה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' ( 125המשך מסמך)

תאריך 05.09.1995 :
תוכן המסמך  :התייחסות ודרישות לשיפוץ
המבנה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' ( 125המשך מסמך)

תאריך 05.09.1995 :
תוכן המסמך  :התייחסות ודרישות לשיפוץ
המבנה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' ( 125המשך מסמך)

תאריך 05.09.1995 :
תוכן המסמך  :התייחסות ודרישות לשיפוץ
המבנה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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תוכניות ומסמכים
מתקופת שיפוץ הבניין
בשנת 1999
 .1תכנית פיתוח השטח לשביל הכניסה הצדדי
המוביל את החצר האחורית ולמדרגות הירידה
אל המרתף הכוללת:
•

פיתוח השטח למדרגות הירידה אל המרתף
בחזית הצד של הבניין

•

חתך א-א העובר דרך החצר האחורית
ולמדרגות הירידה אל המרתף

•

שער ברזל למדרגות הירידה אל המרתף
מהחצר הצדית של הבניין

 .2תכנית פיתוח השטח לשביל ושער הכניסה
הצדדי המוביל אל החצר האחורית של הבניין
הכוללת:
•

שער כניסה צדדי המוביל אל החצר האחורית
של הבניין

 .3מרפסות אחוריות -תיאום פרט סגירה מחדש
מעל מעקה מרפסות בנוי עם סף מיציקת טרצו.
 .4מרפסות אחוריות -תיאום פרט סגירה מחדש
מעל מעקה מרפסות בנוי עם סף מיציקת טרצו
מקור  :ארכיון מחלקת השימור -עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס'  126א

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :תכנית פיתוח השטח לשביל
הכניסה הצדדי המוביל את החצר האחורית
ולמדרגות הירידה אל המרתף
מקור  :ארכיון מחלקת השימור -עיריית ת"א

1

2

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס'  126ב

1

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :תכנית פיתוח השטח לשביל
הכניסה הצדדי המוביל אל החצר האחורית
ולמדרגות הירידה אל המרתף בחזית הצד של
הבניין
מקור  :ארכיון מחלקת השימור -עיריית ת"א

חתך א-א

ראה פרט שער

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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1

מסמך מס'  126ג

חתך א-א

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :חתך א-א העובר דרך החצר
האחורית ולמדרגות הירידה אל המרתף
מקור  :ארכיון מחלקת השימור -עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס'  126ד

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :תכנית פיתוח השטח לשביל ושער
הכניסה הצדדי המוביל אל החצר האחורית של
הבניין

1
ראה פרט שער

מקור  :ארכיון מחלקת השימור -עיריית ת"א

2

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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1

מסמך מס'  126ה

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :פיתוח השטח למדרגות הירידה אל
המרתף בחזית הצד של הבניין
מקור  :ארכיון מחלקת השימור -עיריית ת"א

ראה פרט שער

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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1

מסמך מס'  126ו

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :שער ברזל למדרגות הירידה אל
המרתף מהחצר הצדית של הבניין.
מקור  :ארכיון מחלקת השימור -עיריית ת"א

פרט שער

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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2

מסמך מס'  126ז

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :תכנית פיתוח השטח לשביל ושער
הכניסה הצדדי המוביל אל החצר האחורית של
הבניין
מקור  :ארכיון מחלקת השימור -עיריית ת"א

ראה פרט שער
כניסה

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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2

מסמך מס'  126ח

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :שער הכניסה הצדדי המוביל אל
החצר האחורית של הבניין
מקור  :ארכיון מחלקת השימור -עיריית ת"א

פרט שער כניסה לגן הילדים

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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3

מסמך מס'  126ט

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :מרפסות אחוריות -תיאום פרט
סגירה מחדש מעל מעקה מרפסות בנוי עם סף
מיציקת טרצו (תכנית חלוקה)
מקור  :ארכיון מחלקת השימור -עיריית ת"א

פרט מעקה מרפסת אחורית וסגירת מרפסות

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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3

מסמך מס'  126י

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :מרפסות אחוריות -תיאום פרט
סגירה מחדש מעל מעקה מרפסות בנוי עם סף
מיציקת טרצו (פריסה -חזית)
מקור  :ארכיון מחלקת השימור -עיריית ת"א

פרט מעקה מרפסת אחורית וסגירת מרפסות

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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4

מסמך מס'  126יא

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :פרט דלת+חלון יציאה אל
המרפסת הקדמית אל רחוב אידלסון (חזיתות)
מקור  :ארכיון מחלקת השימור -עיריית ת"א

פרט דלתות יציאה למרפסת קדמית -קיים רק בקומה א'-
כפי הנראה זהו פרט שנוסף בתקופה מאוחרת יותר

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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4

מסמך מס'  126יב

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :פרט דלת+חלון יציאה אל
המרפסת הקדמית אל רחוב אידלסון (תכנית)
מקור  :ארכיון מחלקת השימור -עיריית ת"א

פרט דלתות יציאה למרפסת קדמית -קיים רק בקומה א'-
כפי הנראה זהו פרט שנוסף בתקופה מאוחרת יותר

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 127

תאריך 01.06.2000 :
תוכן המסמך  :התכתבות בנוגע להארכת אישור
השימוש החורג למשפחתונים
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 128
תאריך 06.06.2005 :
תוכן המסמך  :התכתבות בנוגע להארכת אישור
השימוש החורג למשפחתונים
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 129

תאריך 09.06.2005 :
תוכן המסמך  :מידע מפנקס הזכויות המנהל
ללשכת רישום המקרקעין תל אביב -יפו
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 130
תאריך 06.01.2010 :
תוכן המסמך  :סיכום פגישה בנוגע לשיפור מיגון
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 131

תאריך 19.06.2005 :
תוכן המסמך  :הודעות ופרסומים בנוגע לשימוש
החורג בבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 132

תאריך 29.06.2005 :
תוכן המסמך  :התנגדות לשימוש החורג בבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

167

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

מסמך מס' 133

תאריך 29.08.2005 :
תוכן המסמך  :התנגדות לשימוש החורג בבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

168

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

מסמך מס' 134

תאריך 11.01.2006 :
תוכן המסמך  :סיכום דיון בנושא משפחתונים
באגף נגסי העירייה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 135
תאריך 15.01.2007 :
תוכן המסמך  :אישור משרד הבריאות לתכנית
עבור משפחתונים בדירות בקומת הקרקע
*לא נמצאה תכנית התואמת את האישור או
הבקשה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 136

תאריך 17.05.2007 :
תוכן המסמך  :סיכום פגישה בנוגע לדרישות
הג"א בפרוייקט
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 137
תאריך 28.05.2007 :
תוכן המסמך  :התכתבות פנימית בנוגע לאישור
השימוש החורג
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 138

תאריך 28.05.2007 :
תוכן המסמך  :התכתבות פנימית בנוגע לאישור
השימוש החורג
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 139
תאריך 28.05.2007 :
תוכן המסמך  :התכתבות פנימית בנוגע לאישור
השימוש החורג ולשיפוץ הבניין כחלק מתנאי
קבלת הרשיון לשימוש החורג
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 140

תאריך 17.06.2007 :
תוכן המסמך  :התכתבות פנימית בנוגע למיגון
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 141
תאריך 08.07.2007 :
תוכן המסמך  :בקשה לאישור שימוש החורג
מדירות מגורים למשפחתונים
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

172

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

מסמך מס' (141המשך מסמך)

תאריך 08.07.2007 :
תוכן המסמך  :בקשה לאישור שימוש החורג
מדירות מגורים למשפחתונים
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' (141המשך מסמך)

תאריך 08.07.2007 :
תוכן המסמך  :בקשה לאישור שימוש החורג
מדירות מגורים למשפחתונים
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 142

תאריך 29.07.2007 :
תוכן המסמך  :התכתבות פנימית בנוגע לאישור
השימוש החורג ולשיפוץ הבניין כחלק מתנאי
קבלת הרשיון לשימוש החורג
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 143

תאריך 04.08.2008 :
תוכן המסמך  :תכנית לאישור השימוש החורג
ולשיפוץ הבניין מדירות למשפחתונים בקומת
הקרקע
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 144

תאריך 05.06.2008 :
תוכן המסמך  :הנחיות לשיפוץ הבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 145
תאריך 17.06.2008 :
תוכן המסמך  :חשבון סטטי לשיפוץ הבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' (145המשך מסמך)

תאריך 17.06.2008 :
תוכן המסמך  :חשבון סטטי לשיפוץ הבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 146

תאריך 08.07.2007 :
תוכן המסמך  :היתר בנייה לשימוש חורג מדירת
מגורים למשפחתון ולשיפור מיגון במרתף הבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 147

תאריך 19.06.2008 :
תוכן המסמך  :בקשה לשימוש חורג מדירת
מגורים למשפחתון ולבניית מרחב מוגן במרתף
בשטח של  42מ"ר
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 148

תאריך 22.06.2008 :
תוכן המסמך  :תכניות להיתר בקשה לשימוש
חורג מדירת מגורים למשפחתון ולבניית מרחב
מוגן במרתף
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' (148המשך מסמך)

תאריך 22.06.2008 :
תוכן המסמך  :תכניות להיתר בקשה לשימוש
חורג מדירת מגורים למשפחתון ולבניית מרחב
מוגן במרתף
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 149

תאריך 01.07.2009 :
תוכן המסמך  :חישוב אגרות והיטלי פיתוח
מקור  :ארכיון עיריית ת"א
מסמך מס' 150

תאריך 01.07.2009 :
תוכן המסמך  :חשבון מספר בניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 151

תאריך 08.07.2009 :
תוכן המסמך  :היתר בנייה מס' 08-0517
לשימוש חורג מדירת מגורים אחורית בקומת
הקרקע למשפחתון לתקופה של  5שנים.
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 152

תאריך 21.10.2009 :
תוכן המסמך  :תצהיר האחראי על ביצוע השלד
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 153

תאריך 21.11.2009 :
תוכן המסמך  :ריכוז בדיקות בטון בבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 154

תאריך 06.01.2010 :
תוכן המסמך  :סיכום פגישה בנוגע לשיפור מיגון
במשפחתון ברח' אידלסון .29
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 155
תאריך 11.07.2010 :
תוכן המסמך  :ביקורת גמר בנייה לפני קבלת
תעודת גמר לעבודות השיפוץ בבניין.
"ניתן לתת תעודת גמר"
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 156

תאריך 22.08.2010 :
תוכן המסמך  :התכתבות בין מחלקות העיריה
לקבלת ביקורת גמר לפני קבלת תעודת גמר
לעבודות השיפוץ בבניין.
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 157
תאריך 23.08.2010 :
תוכן המסמך  :ביקורת גמר לפני קבלת טופס 4
לשימוש החורג מדירה למשפחתון בקומת
הקרקע.
"ניתן לאשר בקשה לטופס "...4
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 158

תאריך 25.08.2010 :
תוכן המסמך  :התכתבות בין מחלקות העיריה
לקבלת טופס  4לשימוש החורג מדירה
למשפחתון בקומת הקרקע
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 159
תאריך 31.08.2010 :
תוכן המסמך  :טופס  4לשימוש החורג מדירה
למשפחתון בדירה אחורית בקומת הקרקע
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 160

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :תכנית חישובי השטחים ותכניות
בקנ"מ 1:250 ,1:1000
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 161

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :תכנית חישובי השטחים
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 162

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :תכנית העמדת הבניין במגרש
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 163
תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :תכנית קומת המרתף והכניסה אל
הבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 164

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :תכנית קומה א'
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 165
תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :תכנית קומה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 166

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :תכנית קומת הגג
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 167
תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :תכנית חישובי שטחים
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מס' 168

תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :תכנית קומה
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מסמך מס' 169
תאריך  :לא ידוע
תוכן המסמך  :חזית אל רחוב אידלסון
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

 , 2 9ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

מסמך מס' 170

מסמך מס' 171

תאריך  :לא ידוע

תאריך  :לא ידוע

תוכן המסמך  :חתך א-א

תוכן המסמך  :חתך ב-ב

מקור  :ארכיון עיריית ת"א

מקור  :ארכיון עיריית ת"א

2.7
מסמכים ותוכניות
היסטוריות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

196
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תולדות האדריכלים המקוריים
דב כרמי וצבי ברק ,שותפים למשרד בשנות תכנון המבנה ובנייתו ,הינם אדריכלי המבנה .לא נמצא מידע על אדר'
צבי ברק ולכן אין בפרק זה מידע אודותיו.

דב כרמי 1905-1962

נולד באודסה שברוסיה ועלה ארצה עם הוריו בשנת  .1921סיים את לימודיו

בתחילת שנות ה  50הקים קואופרטיב של אדריכלים ובין  1955-1962היו שותפים במשרד כרמי-מלצר-

בבית הספר הריאלי בחיפה ולמד ציור ופיסול בבצלאל .בשנת  1925נסע

כרמי.

בשנת  1957היה ראשון האדריכלים שזכה לקבל את פרס ישראל עבור תרומתו לתרבות הדיור ועל

ללמוד אדריכלות בבית הספר הגבוה להנדסה ואמנות שימושית של

תכנון בניין המנהלה ואולם וייס של האוניברסיטה העברית בירושלים .בשנות ה  50תכנן בין השאר את בנין

אוניברסיטת גנט בבלגיה .שב לארץ ישראל בשנת  ,1930ועבד תחילה

ועד הפועל ואת היכל התרבות בשותפות עם זאב רכטר .תכנן ובנה למעלה ממאתיים בתי מגורים ומבני

בירושלים עם מאיר רובין .בשנת  1932עבר לתל-אביב ועבד בשותפויות ביניהן

ציבור.

כחלק מ"מדבן" משרד טכני לבנין ,מדידה והידרוטכניקה יחד עם מ.מיוחס,

בעבודתו האדריכלית של כרמי בשנות ה 30-וה 40-בולטים החיפוש אחר הפרופורציה הנכונה של החזית

א.פיטלסון וצ.ברק .

ועיבוד קפדני של כל פרטי הבניין – החל מקביעת גודלם של הפתחים והיחס ההרמוני בין הקיר האטום לחלון
הפתוח ועד לעיצוב קפדני של חלקים שימושיים ,כגון בסיס המרפסות הזיזיות ,שמורכב מקטעי עיגול ומזכיר
כרכובים וקרניזים קלאסיים ,או מעקות ברזל במרפסות ובחדרי המדרגות ,לצד הפרגולות והידיות של דלתות

הכניסה .דב כרמי השכיל לשלב בין הצורות הגאומטריות המופשטות של הבתים המודרנים לבין חלקי הבניין
השימושיים ,שלעיצובם הוקדשה תשומת לב רבה עד כדי הפיכתם ליסוד דקורטיבי למרות יעודם המקורי.
השילוב בין הגאומטריה הבסיסית של גושי הבניין עם הפרטים הדקורטיביים ,שבר
את הקשיחות והניכור בבתי הדירות ,העניק להם מימד אנושי ,שריכך את מראה הבית וניצח את
המונוטוניות .באמצע שנות ה 40-קמו לו חקיינים רבים ,אך רובם חסרים היו את חוש המידה והקצב שהיו
אופיניים לו .כרמי שימש דוגמא ומקור השראה לאדריכלים רבים .בכך השפיע אולי יותר מכל אדריכל אחר על
אופיו החינני והלא מחייב של הרחוב התל אביבי.
מקור :בתים מן החול ,ניצה מצגר-סמוק ,שולה וידריך

"כרמי מצטייר ,עבודותיו בשנות ה 30כחופשי מדעות קדומות ,נרתע קצת ממודרניזם מובהק מדי ,חושף סנטימנטים
ומבטא זאת ברגישות רבה בפרופילציות כמו קלסיציסטיות ... .כרמי לא בנה מעונות עובדים ,הוא בנה בתים עבור בעלי
בתים שהשכילו לשכור את שירותיו של אדריכל מיומן מאוד לעיצוב ופירוט ..אם נתבונן בבתי המגורים של כרמי מאותה
תקופה ,נגלה גם ממד שהתקיים אצל מעט אדריכלים מודרניים .הוא משתדל לשוות לבנייניו -מעבר לפרופורציות
והסטיגמות המודרניסטיות של אותה תקופה -משהו נוסף שיבליט את היותם בנייני מגורים :מין "ביתיות" ,חמימות
מיוחדת ,שקשה לבודדה ולהצביע עליה באצבע .לכן נראה לנו כרמי גם אדריכל הומני מאוד .הוא לא היה דוגמתי ,לא
ראה עצמו מחויב למגמה כלשהי באדריכלות המודרנית -לפחות לא באותן שנות ה .30-אי מחויבות זו אפשרה לו לתכנן
בתל אביב בתים נאים ונוחים ,להנאתו ולהנאת הדיירים .אולי משום כך בתיו הם תל אביביים ביותר מאותה תקופה,

ודווקא הם תרמו לגיבוש בניית מגורים ההולמת את האקלים ,החומרים והעיר על אנשיה".

מתוך :ספר הרשימות למסחר ותעשיה בארץ
ישראל ,ספר הכתובות
תרצ"ח 1938

מקור :אבא אלחנני " ,המאבק לעצמאות של האדריכלות הישראלית במאה ה"20-

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.7
תולדות האדריכל
המקורי

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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תולדות האדריכל המקורי
דב כרמי 1905-1962
רשימה חלקית של בתים בתכנונו בתל אביב :רח' דיזנגוף  ,22רח' דיזנגוף  ,28רח' בוגרשוב  ,15רח' הנביאים ,34
רח' אלקושי  ,5שד' תרס"ט  ,5רח' גורדון  ,9רח' דיזנגוף  ,10רח' אחד העם  ,126רח' יהל"ל  ,4רח' ויזל  ,6שד' חן ,11

רח' בלפור  ,57רח' מרמורק  ,1רח' הנביאים  ,24רח' אדם הכהן  ,4רח' רוזנבאום  ,1רח' רוזנבאום  ,2רח' ארנון ,28
רח' אדם הכהן  ,10רח' ויזל  .10בשנות ה -40רח' ויזל  ,16שד' חן  ,34רח' ארלוזרוב  ,76שד' בן גויריון  ,70שד' חן ,1
רח' בן יהודה  ,43רח' שפירא  ,4שד' רוטשילד  ,121שד' רוטשילד  ,125רח' גרץ  ,4שד' בן גוריון  ,74רח' אלנבי ,111
רח' יוסף אליהו  .8בשנות ה -50רח' לוי יצחק  ,19רח' חיסין 24א ,רח' אבן גבירול  ,52רח' אבן גבירול  ,50רח'
רוזנבאום  ,3רח' גרץ  ,1שד' בן גוריון  ,13שד' בן גוריון  ,33רח' הוברמן כולו ,רח' ארלוזורוב  -91בית הועד הפועל של
ההסתדרות ,רח' הוברמן  -1היכל התרבות (יחד עם אדר' זאב רכטר)  ,שד' רוטשילד  -39בנק לסחר חוץ ,רח' בן
יהודה  -32בית אל-על יחד עם בנו רם כרמי ,שד' דוד המלך  -33הרבנות הראשית.
בירושלים בנה בתי מגורים ובתי חנויות ומשרדים  ,מרכז תרבות ומסחר באשקלון ,המכון לחומרי בניין של הטכניון
בחיפה ,מרכז מסחרי בבאר שבע ,ובאפריקה ,בסיירה לאונה ,את בנין הפרלמנט .

היכל התרבות (יחד עם אדר' זאב רכטר)

שדרות בן גוריון 13

בית הועד הפועל של ההסתדרות ,רח' ארלוזורוב 91
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תולדות המשפחה הבונה :טוני ומקס ליבלינג
תחקיר  :שולה וידריך
מקס בן יצחק ורבקה לבית הלר ( )1881-1942נולד בשנת  1881בעיירה פולדובצ'יסקה ( )podvolochiskבגליציה .הוא נישא
בשנת  1920בטרנופול פולין לטוני בת ישראל רובין ורבקה לבית חזן שנולדה ברוסיה בתאריך  .6.11.1887לאחר נישואיהם
עברו לשוויץ ,שם החל לעסוק במסחר ונדל"ן עד לשנת  .1925בשנה זו עלו לארץ והקימו חברה בשם מקס ליבלינג בע"מ.
מקס נפטר בתאריך  1.9.1942וניטמן בבית העלמין בנחלת יצחק  .טוני נפטרה בתאריך  26.8.1963בגיל  76ונטמנה בבית
העלמין בנחלת יצחק ,לצד בעלה מקס .מיקומם בנחלת יצחק :גוש  2אזור  41שורה  3קבר  25ו .26
במותה ,השאירה טוני ליבלינג ,את כל חפציה ותכשיטיה לבנות המשפחה שרה רוף ,דודנית מחיפה ,והאחייניות רוזה וד"ר
סבינה ליבלינג ,שהתגוררו לאחר מותה בדירתה בקומה ג ,עד לשנת  1990ומשם עברו לבית אבות משען בחולון .את הבית
תרמה לעיריית תל אביב לצורכי צדקה :כבית יתומים ,כמעון לילדים ,כמושב זקנים ,כמעון לסטודנטים נצרכים ,או מוזיאון.
בצוואה מתורגמת מגרמנית ,מצהירה טוני ליבלינג כי היא מתגוררת באידלסון  ,29שהיא בעלת רוב המניות בחברת ליבלינג
בע"מ והיא ממנה את מרדכי גפן ,שרה רוף ועו"ד האז לבצע את הצוואה.
הבית יינתן לעיריית תל אביב כמתנה לאחר פינוי הדיירים וישמש כבית יתומים ,כמעון לילדים ,כמושב זקנים ,מגורים
לסטודנטים נצרכים או מוזיאון .מעל הכניסה לבית בחזית יקבע שלט שבו יופיעו השמות מקס וטוני ליבלינג כתורמי הבית .כמו
כן ניתנה תרומה כספית למוסדות שונים כולל בית הכנסת הגדול בתל אביב ,ואת תכשיטיה וחפציה האישיים והרהיטים,
חילקה בין בנות משפחתה ,הדודנית והאחייניות .כל מה שיישאר לאחר החלוקה ,ציוותה למעון המשמש לצרכי צדקה.
היא ביקשה מהמוציאים לפועל להישאר בדירתה עד שכל הוראות הצוואה יבוצעו .לאחר ביצוע כל ההוראות ,תפורק החברה
ליבלינג בע"מ ותימחק מרשימת החברות הרשומות .בסוף המכתב נבקשה העירייה לאשר את נכונותה לקבל את הרכוש

הנ"ל כפוף לתנאים שנקבעו בצוואה .בנוסף ,בקשה מד"ר סבינה ליבלינג אחייניתה לעזור לדודנית שרה רוף.
הצוואה נחתמה בתאריך  .17.6.1962צו קיום צוואה בבית המשפט המחוזי .מבצעי הצוואה :מרדכי גפן ,שרה רוף ,ועו"ד
האז.
לאור העובדה שחברת מקס ליבלינג נסגרה מרשימת רשם החברות מייד לאחר ביצוע הצוואה ,לא ניתן לברר פרטים על
החברה .מסתבר שהיה ברשותם עוד נכס שהיה רשום על שם החברה ,כך שניתן לשער שזו הייתה חברת נכסים.

פרוטוקול מישיבת ועדת ההנהלה מס  8.3.65 249התקבלה הצוואה.
מחליטים לדחות את הדיון.

* פרק זה נכתב על סמך מחקרה של שולה וידריך
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בראיון שנערך ( ) 25.5.2015עם ילדיה של שרה רוף -דבורה קמינר ומאיר רוף ,תאומים בני  ,90סיפרו כמה
פרטים שזכרו כילדים מהדודה טונצקה (כך כינו את טוני ליבלינג) .היא הייתה אישה יפה מאוד בהירת עיניים

ושיער לבן ,אלגנטית מאוד שבילתה באירועי תרבות  ,קונצרטים ומפגשים חברתיים .היא דיברה גרמנית ורוסית
ועם הילדים דיברה עברית .בדירתה בלטו שני מזנונים כבדים ומפוארים ובהם כלי קריסטל וכסף .שולחן האוכל
היה גדול בעל רגליים מגולפות .טוני היתה עקרת בית ונהגה לערוך לעצמה את השולחן לארוחה לבדה עם כל
כללי ההגשה.
האחיינית ,ד"ר סבינה ליבלינג ,הייתה רופאת עיניים ,היא למדה בגרמניה עד שגורשה על ידי הנאצים וסיימה
את לימודיה בשוויץ .בארץ ניהלה את מחלקת העיניים בבית חולים הדסה .כתב עלייה ד"ר אפרים סיני מייסד
מחלקת עיניים בבית חולים הדסה ,בספרו "במלוא העין"" :היא נכנסה למחלקה שלי בתור אסיסטנטית ,ללא
נסיון רפואי וללא ידיעת השפה .תוך זמן קצר התאקלמה .היו לה נתונים טובים ,גם עיניים טובות ויד עדינה
ובטוחה .בשנים האחרונות נשאה בעול המחלקה ,ואחרי פרישתי לגמלאות נבחרה להנהלת המחלקה".
המידע התקבל מילידה של שרה רוף -דבורה קמינר ומאיר רוף ,שסיפרו על בית הדודה בראיון שנערך עמם ביום
.25.5.2015
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דיירי הבניין

בית ליבלינג נבנה כבית מגורים של בעלים אחד ,משפחת ליבלינג ,ולהם היו דיירי משנה .הבית היה הבית אמידים

לפרופ' מאיר הייתה תודעה לתחזוקת הגוף .כבורגני אירופאי טוב של ראשית המאה הקודמת היו לו מאמנים

והתגוררו בו שלושה רופאים ידועי שם .בקומה הראשונה-פרופסור לודוויג ולוטה מאיר ולהם מרפאה פרטית בבית.

שבאו אליו הביתה לעשות אתו תרגילים "בריאים" ,או ,לעשות לו מסג'.

בקומה השניה-גרו בדמי מפתח פרופסור יוסף (גוסטב) ומלכה אשרמן שאכלסו את הקומה השניה כולה ובה קבע

הוא לא האמין יותר מדי בבנק ולכן הוא טמן את השטרות שלו בתוך הספרים שכמו רוב יוצאי גרמניה הייתה,

ד"ר אשרמן את מרפאתו הפרטית.

להם ספרייה מכובדת עם כל כתבי המשוררים הגרמנים הקלאסיים.

ובקומה השלישית בחזית גרה משפחת שויער (לוצי ואויגן עם ילדיהם) ובדירה האחורית ,משפחת ליבלינג (ואח"כ

בתל אביב היה אזרח מכובד ומוכר על ידי האנשים החשובים של העיר.

הדודנית שרה רוף והאחיינית ד"ר סבינה ליבלינג)
משפחת מאיר -באדיבות מייקל עופר ,הנכד
לודוויג ולוטה מאיר באו לפלשתינה בשנת ( 1936בתקופת שלטון "המנדט" אנגלי) לודוויג הגיע כפרופסור לארץ
מעמד שנתן לו הרבה כבוד .הסבים העתיקו את חייהם מברלין לתל אביב ,משפחה בורגנית שמרנית ,והיה להם
קשה להשתלב במזרח התיכון .הסבתא לא דיברה עברית עד שנפטרה והסבא דיבר עברית עם הרבה מאוד שגיאות.
בישוב היהודי בארץ ,היה רוב ליהודים שבאו ממזרח אירופה והיהודים הגרמנים התנשאו על היהודים ממזרח
אירופה ,ואלו לעגו להם וקראו להם "יהודים קשיי הבנה"" ,ייקה" .
הנכדים הגיעו כל קיץ לתל אביב לנפוש ,להתרחץ בים להשתזף לאכול טוב ולבלות בדירת הסבים באידלסון .29
הבית היה עבורם כארמון ,כניסה שנראתה לנו מאוד מפוארת" ,שוער" ,איש התחזוקה של הבית ,אדון ויקטור .דיירי
הבית היו מתכנסים פעם בשבוע בערב ,למשחק ברידג' אצל בעלת הבית ,גברת ליבלינג.

הבית של הסבים התנהל בנימוסי הבורגנות של יהודי ברלין כבמקור .לאכול בפה סגור ,בלי מרפקים על השולחן,
בתפריט לא היה שום ובצל וכמובן אסור היה להכניס את הדברים הנוראים האלו למקרר .הייתה עוזרת (במקום
משרתת) ,היא סידרה את הבית ,עשתה כביסה ובישלה .את האוכל הגישה לשולחן כאשר האדונים אכלו .לסבתא
היה פעמון קטן על השולחן שבו הייתה קוראת לעוזרת להביא את המנות .אחרי ארוחת הצהרים ישבו הסבים בסלון,
שיחקו קלפים ושתו מוקה קפה .ברחוב בתל אביב ,היה לודוויג הסבא הולך עם מקל ,כמו אדון באירופה.
פרופסור מאיר היה רופא ילדים ,ראש המחלקה לילדים בבית חולים הדסה ברחוב בלפור שקידם את הטיפול

לודוויג ולוטה מאיר בסלון ביתם

במחלות מעיים של תינוקות .לפני הצהרים עבד בבית חולים אחרי הצהרים בבית ,בקליניקה הפרטית .הוא היה איש
חביב מאוד ולמרות הסטאטוס המכובד ,הוא דיבר אל האימהות המודאגות בגובה העיניים וידע להרגיע אותן ,ובעיקר
לרפא את התינוק החולה .הפציינטים באו לבית ברחוב אידלסון ולשם שלחו גם את ערימות הפרחים בכל חג.
* פרק זה נכתב על סמך מחקרה של שולה וידריך
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משפחת אשרמן
בקומה השניה גרו פרופסור יוסף ומלכה אשרמן וביתם נינה בשתי דירות ושם היתה גם מרפאתו
בקומה שניה גרו פרופסור יוסף ומלכה אשרמן וביתם נינה בשתי דירות ושם היתה גם מרפאתו הפרטית של הפרופסור.
הפרטית של הפרופסור .הדירה בחזית רחוב אידלסון שימשה כקליניקה והשנייה העורפית,
הדירה בחזית רחוב אידלסון שימשה כקליניקה והשנייה העורפית ,כדירת מגורים בה בלטו שפע מזכרות ועציצים  .מלכה
כדירת מגורים בה בלטו שפע מזכרות ועציצים  .מלכה אשרמן נולדה בשכונת נווה צדק
אשרמן נולדה בשכונת נווה צדק למשפחת וילנר ממייסדי השכונה ,בוגרת גימנסיה הרצליה מחזור ב .עסקה בפעילות
למשפחת וילנר ממייסדי השכונה ,בוגרת גימנסיה הרצליה מחזור ב .עסקה בפעילות ציבורית ,
ציבורית  ,ארגנה חוגי לשון בחוג נשים ציוניות ובמועדון "הבונים החופשיים" בנושא תנ"ך ועודמ .היא ניהלה ביד רמה את
ארגנה חוגי לשון בחוג נשים ציוניות ובמועדון "הבונים החופשיים" בנושא תנ"ך ועודמ .היא ניהלה
הבית והקליניקה וסייעה לבעלה בכל התחומים .כשנפטרה בשנת  1965נשבר לבו של אשרמן והוא נפטר בשנתו בשנת
ביד רמה את הבית והקליניקה וסייעה לבעלה בכל התחומים .כשנפטרה בשנת  1965נשבר
.1968
לבו של אשרמן והוא נפטר בשנתו בשנת .1968
פרופסור אשרמן
פרופ' אשרמן היה מאבות המחקר הגניקולוגי בארץ-ישראל .הוא זכור כרופא הנשים המפורסם ביותר בארץ ואף במזרח
התיכון כולו .על שמו של פרופ' אשרמן נקרא רחוב בתל אביב בשכונת הטייסים.
יליד צ'כוסלובקיה ,למד רפואה בפראג ועלה לארץ-ישראל בשנת  .1920תחילה שימש כרופא בעמק יזרעאל ,ביבנאל

שלט המרפאה של ד"ר אשרמן בגדר הבניין

ובגליל ,בהמשך מונה כמנהל שירותי המיילדות והגינקולוגיה בתל אביב וכיהן כפרופסור לרפואה באוניברסיטה העברית
ירושלים .הוא ייסד את האגודה הישראלית למיילדות וגינקולוגיה ועמד בראשה עשרות שנים.
מחקריו של פרופ' אשרמן בשטח עקרות נשים עקב הפלות מלאכותיות פירסמו אותו מאוד בעולם כולו .על שמו נקראת
"תסמונת אשרמן" שהיא תופעה של הידבקויות תוך-רחמיות הידועה כאחד הגורמים לבעיות פוריות .בין מטופליו של
אשרמן הייתה המלכה הפרסית פארה-דיבה .אשת השח הפרסי הגיעה לבית ברחוב אידלסון  29בכדי לעבור טיפולי
פוריות; הטיפול הצליח והממלכה הפרסית ציפתה בהתרגשות ליורש עצר .אשרמן הוזמן ללוות את ההיריון בפרס ונסע
לטהרן עם אשתו ובתו נינה .הם חיו מספר חודשים בארמון הפרסי עד שנולד בשלום הנסיך .העם הפרסי נפרד מהרופא
בטקס ססגוני במהלכן נדחקו אלפי נשים רעולות פנים וביקשו לנשק את רגליו .התינוק גדל בשלום וייוודע כראזא פהאלווי,
השא האחרון טרם המהפכה האסלמית בפרס.
לא רק במלכים טיפל אשרמן .משפחות עניות ידעו כי יזכו לטיפול מסור ללא תשלום .במקרה אחד ביקשו בני זוג דחוקי
אמצעים להעניק לרופא עייר קטן במקום כסף .המחווה הנוערת הכעיסה את מלכה ,רעייתו של הרופא והעיר גורש מהבית

המהודר והנקי שנוהל על פי כל חוקי הסדר והנימוס.
משפחת אשרמן הייתה למודת אסונות .שלושה ילדים נולדו ליוסף ולמלכה .הבכורה נינה ושני אחיה הצעירים יובל ויורם.
יובל נולד עם מום בלבו ונפטר בגיל  11לאחר שטופל שנים ארוכות במיטב המרפאות בעולם .לאחר מות יובל ,נולד יורם
ובמשפחה הייתה תחושה כאילו הוא בא במקום אחיו המת .יורם חלה וניפטר.
נינה ,שחוותה שני אסונות כה כבדים .נישאה לסופר יחיאל דינור הידוע בשמו ק .צטניק שספריו העלילתיים רבי העוצמה על
מחנות המוות הנאציים חשפו בפני הציבור את עוצמות הזוועה ותרמו מאד לעיצוב תודעת השואה בארץ-ישראל ובעולם
כולו .נכדתו דניאלה דינור סיפרה שבהתקף זעם העלה באש מסמכים כולל אלבומי תצלומים של המשפחה  ,אי לכך לא

קיים תיעוד צילומי של הדירה והבית.
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משפחת שויער
משפחת שויער
בקומה ג' בדירה החזיתית גרה משפחת שויער.
ואויגןחנה והרברט
לוצירות,
הבוגרים
גרה עם
מגרמניה
שויער עלו
לוצי
ילדיהםשויער.
משפחת
החזיתית
ואויגןבדירה
בקומה ג'

רכושם בגרמניה.
את כל
מאוד,
כמשפחהעםאמידה
והרברט
שמכרוחנה
לאחר רות,
הבוגרים
ילדיהם
1936מגרמניה
בשנת עלו
שויער
כמלווה בריבית.
לאחר תקופה
ובארץ עסק
במסחר
עסק אויגן
בגרמניה
קצרה כל
שמכרו את
קמח מאוד,
אמידה
כמשפחה
1936
בשנת
סוף ימייה.
העברית
למדה
עקרת בית,
הייתה
לוצי
עדעסק
ובארץ
השפהקמח
אתבמסחר
אויגן
שלאעסק
בגרמניה
בגרמניה.
רכושם
שלאהדיירים שגרו בבית
אחרוני
עקרתוהיו
הייתה 1971
1938עד
משנת
כמלווהמפתח
בדירה בדמי
הם
בית,
לוצי
בריבית.
גרו קצרה
תקופה
ליבלינג.
עד
בדירה בדמי
לצוואתהם גרו
בהתאםימייה.
העירייה עד סוף
משרדיהעברית
לכניסתהשפה
למדה את
מפתח משנת 1938עד שנת  1971והיו אחרוני הדיירים שגרו
בבית עד לכניסת משרדי העירייה בהתאם לצוואת ליבלינג.

לוצי ואויגן שויער ,שנות ה 50של המאה ה20-

משפחת שויער אויגן ולוצי עם הילדים רות‘ חנה והרברט והנכדים

הדירה הייתה מרוהטת בהידור רב עם רהיטים שהביאו מגרמניה :ביניהם פסנתר כנף ושולחן אוכל גדול ל 6סועדים,

רודי ויעל שפנגנטל על המרפסת,
שנת 1942

ארון ספרים גדול ,רדיו ,שולחן עישון ,שולחן אוכל עגול ,מנורות עשויות משיש ,שולחן כתיבה וכלי בית תוצרת
בוואריה .בצידו של הבית היו מדרגות חירום דרכן ירדו למקלט .המדרגות היו ממוקמות במרפסת שירות של דירת
פרופסור מאייר ודרכן למקלט.
בחזית הבית היתה גינה מטופחת ובה בלטו שני עצים גדולים ,שאינם קיימים היום  .בכניסה  ,באדניות הבנויות היו
פרחי גרניום אדום ובריכת דגים קטנה מעוגלת במבואת הכניסה ואת המדרגות כיסה שטיח בגוון חום .נכדי משפחת
שויער מספרים כי למרות שבילדותם כבר לא היו בה דגים ,הם זוכרים שהסבתא סיפרה להם שזו בריכת דגים.
הגג השטח נועד לשימוש ציבורי לדיירי הבית לצורך כביסה ,עליו היתה אמבטיה ענקית וחבלי כביסה ושם כל דיירי

הבית כיבסו ותלו כביסה.
בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה ,השכירו חדר אחד לדייר משנה בשם דובינסקי ,בהתאם להנחיית הממשלה
לשכן עולים חדשים פליטים בודדים ,בדירות גדולות בהן גרים רק שני אנשים.
בתקופת מלחמת השחרור הופגזה תל אביב על ידי המצרים ירדו במדרגות הפנימיות עד לדירת לבת חנה הייתה חנות

לוצי שויער עם יעל
ומרגלית ,שנת 1949

יעל שפנגנטל ואויגן שויער על
המרפסת ,שנות ה40-

רפי שפנגנטל על המרפסת,
שנת 1948

צילום בשם פוטו פריזמה בירושלים ומשם תצלומי המשפחה על המרפסת בחזית.
המידע התקבל מהנכדים מרגלית גבי ורפי סיפרו על הבית של סבא וסבתא בראיון שנערך עמם ביום .18.5.15
רוב רהיטי הבית והפריטים חולקו בין הצאצאים.

* פרק זה נכתב על סמך מחקרה של שולה וידריך

שער בצידו המזרחי של הבית ,שנות ה40-
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מסמך מתאריך 17.06.1962 :
תוכן המסמך  :צוואת טוני לובלינג
הצוואה מתורגמת מגרמנית ,בה מצהירה טוני
ליבלינג שהיא מתגוררת באידלסון  29וממנה את
מרדכי גפן ,שרה רוף ועו"ד האז לבצע את הצוואה.
הקבר שלה מוכן לצד בעלה המנוח והיא בעלת רוב
המניות בחברת ליבלינג בע"מ.
מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב

בצוואה נרשם כי הבית יינתן לעיריית תל אביב
כמתנה לאחר פינוי הדיירים וישמש כבית יתומים,
כמעון לילדים ,כמושב זקנים ,מגורים לסטודנטים
נצרכים או מוזיאון .מעל הכניסה לבית בחזית יקבע
שלט שבו יופיעו השמות מקס וטוני ליבלינג כתורמי
הבית .לאחר ביצוע הצוואה תפורק החברה ליבלינג
בע"מ.
ניתנה תרומה כספית למוסדות שונים כולל בית
הכנסת הגדול בתל אביב ,ואת תכשיטיה וחפציה
האישיים והרהיטים ,חילקה בין בנות משפחתה,
הדודנית והאחייניות  .כל מה שיישאר לאחר
החלוקה ,ציוותה למעון המשמש לצרכי צדקה.
ביקשה מהמוציאים לפועל להישאר בדירתה עד שכל
הוראות הצוואה יבוצעו .בנוסף ,בקשה מד"ר סבינה
ליבלינג אחייניתה לעזור לדודנית שרה רוף .הצוואה
נחתמה בתאריך 17.6.1962

* פרק זה נכתב על סמך מחקרה של שולה וידריך
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מסמך מתאריך ( 17.06.1962 :המשך מסמך)
תוכן המסמך  :צוואת טוני לובלינג
הצוואה מתורגמת מגרמנית ,בה מצהירה טוני
ליבלינג שהיא מתגוררת באידלסון  29וממנה את
מרדכי גפן ,שרה רוף ועו"ד האז לבצע את הצוואה.
הקבר שלה מוכן לצד בעלה המנוח והיא בעלת רוב
המניות בחברת ליבלינג בע"מ.
מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב

בצוואה נרשם כי הבית יינתן לעיריית תל אביב
כמתנה לאחר פינוי הדיירים וישמש כבית יתומים,
כמעון לילדים ,כמושב זקנים ,מגורים לסטודנטים
נצרכים או מוזיאון .מעל הכניסה לבית בחזית יקבע
שלט שבו יופיעו השמות מקס וטוני ליבלינג כתורמי
הבית .לאחר ביצוע הצוואה תפורק החברה ליבלינג
בע"מ.
ניתנה תרומה כספית למוסדות שונים כולל בית
הכנסת הגדול בתל אביב ,ואת תכשיטיה וחפציה
האישיים והרהיטים ,חילקה בין בנות משפחתה,
הדודנית והאחייניות  .כל מה שיישאר לאחר
החלוקה ,ציוותה למעון המשמש לצרכי צדקה.
ביקשה מהמוציאים לפועל להישאר בדירתה עד שכל
הוראות הצוואה יבוצעו .בנוסף ,בקשה מד"ר סבינה
ליבלינג אחייניתה לעזור לדודנית שרה רוף .הצוואה
נחתמה בתאריך 17.6.1962

* פרק זה נכתב על סמך מחקרה של שולה וידריך
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מסמך מתאריך 29.06.1963 :
תוכן המסמך  :מכתב מאת עו"ד האז לראש
עיריית תל אביב
עו"ד מבהיר כי המתנה לעירייה היא למטרות
המפורטות בצוואה לאחר פינוי הדיירים.
לאחר ביצוע כל ההוראות ,תפורק החברה ליבלינג
בע"מ ותימחק מרשימת החברות הרשומות .בסוף
המכתב נבקשה העירייה לאשר את נכונותה לקבל
את הרכוש הנ"ל כפוף לתנאים שנקבעו בצוואה.
מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב

* פרק זה נעשה על סמך מחקרה של שולה וידריך
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מימין :מסמך מתאריך 11.12.1963 :
תוכן המסמך  :צו קיום צוואה בבית המשפט
המחוזי.
מבצעי הצוואה :מרדכי גפן ,שרה רוף ,ועו"ד האז.
מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב

משמאל :מסמך מתאריך 13.02.1964 :
תוכן המסמך  :מסמך שינויים בפקודת החברות
במסמך שינויים בפקודת החברות  ,נרשמו מנהלי
חברת ליבלינג בע"מ .טוני ליבלינג מופיעה כעקרת
בית ותאריך פטירתה  26.8.63ושאר המנהלים:
מרדכי גפן תעשיין ,שרה רוף עקרת בית ,ועו"ד
האז.
מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב

* פרק זה נכתב על סמך מחקרה של שולה וידריך
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מסמך מתאריך 27.02.1966 :
תוכן המסמך  :הערכת דוח שמאי מוסמך בשם
אליהו פן ,לדירת דמי מפתח של פרופ' אשרמן
הקומה מכילה שתי דירות ,כל דירה בת  4חדרים
וח"ש .אחת משמשת כקליניקה של פרופ' אשרמן
בתור רופא והשנייה למגורים .הבניין מכיל  3קומות
 ,בכל קומה  2דירות .הבנייה בסטנדרט גבוה והיה
מיועד לבעלי יכולת כספית .חדר המדרגות רחב ובו
ציפוי חרסינה ומדרגות מוזיאקה רחבות עלייהן היה
פרוש שטיח בזמנו .הדירה הפונה לאידלסון שימשה
כקליניקה פרטית של פרופ' אשרמן והותאמה
למטרה זו בעיקר על ידי פירוק חלקי של חדר
אמבטיה ומטבח.
פירוט החדרים וגודלם :הדירה הראשונה הפונה
לרח אידלסון מכילה ,חדר קבלה X4.85 4.30מ',
חדר המתנה X4.90 3.60מ' ,חדר X4.60 3.60מ',
משרד X4.15 3.60מ' ,מטבח לשעבר X2.20 2.00
מ' ,חדר אמבטיה לשעבר X1.60 2מ' ,ב"ש
X1.50 0.80מ' ,פרוזדור X3.20 1.60מ',
וX2.600.90מ' ,מרפסת X8.60 1.70מ' .מרפסת
ל 2המטבחים  13.50מ"ר .הדירה השנייה
העורפית ,משמשת למגורים ומכילה .חדר מגורים
X4.005.90מ' ,חדר שינה X4.00 3.20מ' ,חדר
שינה X 4.00 3.90מ' ,חדר שינה X3.60 90מ',
מטבח X3.40 2.40מ' ,חדר אמבטיה X2.00 1.90
מ' ,ב"ש X 0.80 1.50מ' ,פרוזדור  12.80מ"ר,
מרפסת  6.20מ"ר ,מרפסת  7.50מ"ר .סה"כ שטח
הבית כולל מרפסת  220מ"ר.
הדירות בנויות בסטנדרט גבוה ביותר ,חדרים
רחבים ,מרפסות רחבות ,בחלקן ניתנות לסגירה.
הרצוף על ידי מרצפות מוזיאקה X20, 20הנגרות
במצב טוב ,דלתות הכניסה רחבות מדיקט כפול עם
מנעולים קפיציים .תריסים מתקפלים בחדרים,
בחדרי שינה ארונות קיר  ,במטבח צפוי חרסינה
צבעונית .אמבטיה ומקלחת נפרדת  ,בדירה הפונה
לרחוב פורקו מתקני אמבטיה ומטבח והם הותאמו
לקליניקה .בדירה קיימים כמה רדיאטורים  .הערכה
היא  75.000ל"י .חתום אליהו פן שמאי מוסמך.

מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב
* פרק זה נכתב על סמך מחקרה של שולה וידריך

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.8
תולדות בעלי
הקרקע והבונים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מימין :מסמך מתאריך 27.02.1966 :
(המשך מסמך)
תוכן המסמך  :הערכת דוח שמאי מוסמך בשם
אליהו פן ,לדירת דמי מפתח של פרופ' אשרמן
מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב

משמאל :מסמך מתאריך 16.12.1966 :
תוכן המסמך  :תיקון הערכת דוח השמאי אליהו
פן.
בשל ירידה ניכרת של שיעור דמיי מפתח הערכה
היא רק  53.500ל"י.
מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב

* פרק זה נכתב על סמך מחקרה של שולה וידריך

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.8
תולדות בעלי
הקרקע והבונים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

209

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

מימין :מסמך מתאריך 01.01.1967 :

משמאל :מסמך מתאריך 25.01.1967 :

תוכן המסמך  :מכתב אל גזבר העירייה בנושא
תשלום לפרופ' אשרמן לצורך פינויו מדירתו.

תוכן המסמך  :סיכום בנושא פינוי פרופ' אשרמן
מדירתו ברח אידלסון .29
העירייה קיבלה את הבית כתרומה מחברת ליבלינג
ונועד למטרה ציבורית .על העירייה לפנות מס
דירות ובניהן  2דירות של פרופ' אשרמן .השמאי
העריך את הדירות ב 53.500ל"י  .סוכם עם פרופ'
אשרמן כי העירייה תשלם לו  2/3מהערכת השמאי
 35.666-ל"י שישולמו לו בשני תשלומים.

מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב

מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב

* פרק זה נכתב על סמך מחקרה של שולה וידריך

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.8
תולדות בעלי
הקרקע והבונים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מימין :מסמך משנת1967 :

משמאל :מסמך מתאריך 25.07.1977 :

תוכן המסמך  :מזכר בנושא קביעת דמי שכירות .

תוכן המסמך  :פרוטוקול בנושא פינוי מר קרמר
מדירתו בת  4חדרים.

לאחר פינוי פרופ' אשרמן שוכנו בדירות  ,חברות
עירוניות במחיר של  75ל"י לחדר ,בהסכמת עורך
הדין הס המייצג את מבצעי הצוואה.

לאחר משא ומתן הוחלט לתת לו בתמורה דירה
חלופית בשדרות רוטשילד

מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב

מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב

* פרק זה נכתב על סמך מחקרה של שולה וידריך

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.8
תולדות בעלי
הקרקע והבונים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מימין :מסמך מתאריך 08.05.1986 :
תוכן המסמך  :מכתב מטעם מנהל אגף הנכסים
במכתב מטעם מנהל אגף הנכסים ,בנושא מטרות
הצוואה ,בה יועד הבניין למטרות צדקה או מוזיאון,
תוך ציון שמות התורמים מקס וטוני ליבלינג ,הובהר
שכל הבניין משרת חברות עירוניות פרט לדירה
בקומה ג של גב' ליבלינג ודירה בקומת הקרקע של
גב' בברינג .נכון שהשימוש אינו משרת את מטרות
הצוואה אך הוא ארעי  ,ולאחר פינוי כל הדיירים
יופעל בהתאם לרצון המורישה.
מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב

משמאל :מסמך מתאריך 07.05.1990 :
תוכן המסמך  :מכתב לחברי הנהלת העירייה
בנושא פינוי האחיות ליבלינג מהדירה
במכתב לחברי הנהלת העירייה בנושא פינוי
האחיות רוזה ליבלינג וד"ר סבינה ליבלינג (אחייניות
של טוני לילבלינג) מדירת  4חדרים .האחיות ילידות
שנת  1906ו 1908היחידות שנותרו בבניין לאחר
פינוי כל הדיירים הביעו רצון לעבור לבית אבות
משען בחולון .הוחלט לשקול תשלום דמי כניסה
לבית האבות
מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב

* פרק זה נכתב על סמך מחקרה של שולה וידריך

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.8
תולדות בעלי
הקרקע והבונים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מימין :מסמך מתאריך 27.09.1990 :
תוכן המסמך  :מכתב סיכום בנושא פינוי האחיות
ליבלינג מהדירה
סיכום מאת מנכל העירייה בנושא פינוי האחיות
ליבלינג .הבניין ניתן לעירייה על ידי דודתן למטרות
צדקה  .הוחלט לאשר תשלום דמי כניסה לבית
אבות משען לשתי האחיות.
מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב

משמאל :מסמך מתאריך 15.11.1990 :
תוכן המסמך  :מכתב תודה לחברת משען על
הטיפול הנאות באחיות ליבלינג
מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב

* פרק זה נכתב על סמך מחקרה של שולה וידריך

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.8
תולדות בעלי
הקרקע והבונים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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מסמך מתאריך 27.09.1990 :
תוכן המסמך  :מכתב ממנהל אגף נכסים אל
מנכ"ל העירייה בנושא פינוי חפצי האחיות
ליבלינג מהדירה
במכתב מאת מנהל אגף נכסים אל מנכל העירייה ,
עולה שהאחיות ששוכנו בבית אבות ,עדיין מחזיקות
חפצים בדירה .מיכוון שיש דרישות למשרדים
מבקש הנחיות.
מקור  :תיק עיזבונות אגף נכסים עיריית תל אביב

* פרק זה נכתב על סמך מחקרה של שולה וידריך

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 2
תיעוד היסטורי

2.8
תולדות בעלי
הקרקע והבונים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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תכנית סביבה

קנ"מ 1:1,250

גן מאיר

כיכר ביאליק
רחוב ביאליק

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.1
הסביבה הקרובה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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תיעוד צילומי -מצב קיים

במהלך התחקיר נערך סקר צילומי מפורט לכל חללי הפנים
במבנה ע"י צלם האדריכלות אביעד בר נס.
כל דירה נסקרה ומופו כל הקירות הפנימיים בכל הדירות ,חדר
המדרגות ,קומת המרתף והגג.
בגרסא באנגלית של תיק התיעוד ניתן יהיה למצוא את
ההתייחסות המפורטת לכל חלל ולכל קיר בכל חלל ולמצבו
הפיסי ולשינויים שנעשו בחללים במהלך השנים .הבדיקה
נעשתה ע"י משרד האדריכלות BRENNE ARCHITEKTEN
מברלין .דוגמא לסקירה זו ניתן לראות (משמאל ,עמ' )164
ובאופן מורחב בפרק  4בתעוד בשפה האנגלית.
בפרק זה ניתן יהיה למצוא תיעוד צילומי לכל החזיתות ,קומת
המרתף ,קומה טיפוסתי (קומה שניה -בה נעשו שינויים
מינימליים בדירות ובחדרים המקוריים) ,קומת הגג ,והחצר.

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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אידלסון  ,29חזית דרומית .בשולי התמונה ניתן לראות את המבנים השכנים אידלסון  ,27אידלסון 31
צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.2
חזיתות
חזית דרומית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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אידלסון  ,29חזית מערבית .בעומק התמונה ממוקמת כיכר ביאליק
צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.2
חזיתות
חזית מערבית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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אידלסון  ,29חזית צפונית .ניתן לראות את חזית הצד המזרחית ואת המבנה השכן ,אידלסון .27
צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.2
חזיתות
חזית צפונית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .1מבט מבחוץ אל דלת הכניסה אל הבניין

 .2מבט מבפנים אל דלת הכניסה אל הבניין

 .3מבט אל לובי הכניסה של הבניין

1

 .4מבט אל בריכת הדגים (כיום אדנית) בנויה בחיפוי אריחי מוזיקה שבורים-
מבחוץ בגוון קרם ומבפנים בגוון תכלת

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.3
חללי פנים
לובי הכניסה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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3
2
 .1מבט תיבות הדואר בגרם המדרגות העולה מהלובי אל הדירות בקומת הקרקע

 .2מהלך המדרגות הראשון

 .4פודסט הכניסה אל הדירות בקומת הקרקע

 .3מבט מכיוון לובי הכניסה

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.3
חללי פנים
חדר המדרגות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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d
c

V
b

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.3
חללי פנים
חדר המדרגות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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d
c

V
b

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.3
חללי פנים
חדר המדרגות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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2Ub
2Ug

g

e
f

2Ue

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.3
חללי פנים
חדר המדרגות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

F
G

B

c
b

a

d

A

j
i
h

e
g

f

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.4
חללי פנים
קומת מרתף

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

a

g
f

F
G

B
e

c
d

A

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.4
חללי פנים
קומת מרתף

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים
-1Cb

B

F
G
A

-1Cc

-1Cd

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.4
חללי פנים
קומת מרתף

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

-1Da

-1Db

-1Db

B

F
G
A

-1Db

-1Dd

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.4
חללי פנים
קומת מרתף

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

-1Ed

b

B

F
a
G
c

c

A

-1Gd

-1Ga

-1Fc
-1Fd

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.4
חללי פנים
קומת מרתף

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q

R

K

G

F

E

I

U

H
a

D
B
2Ac

A

d

C

b

c

J

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q

R

K

G

F

E

H

I
D

a
d

C

U

B

A

b

c

J

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q

R

K

G

F

E

I

U

H

D
B

a

d

C
c

A

b

J

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q

R

K

G

F

E
a

I
d

D
c

U

H

b

A

B

C
J

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

2Ea

2Ea

Q

R

K
d
c

a

E

b

G

F
I

U

H

D
B
2Ec

2Eb

A

C

2Ed

J

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

234

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q

R

K

a

F

E

d

G

b

c

I

U

H

D
A

B
C
J

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q

R

K
F

E

G
a

U

a
bH

Id
D

b

e

c
d

c

A

B
C
2He

J

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q

R

K
F

E

G
a

U

a
bH

Id
D

b

e

c
d

c

A

B
C
J

2Lb

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q

R

K

G

F

E

U

H

I
D

A

B
C
a
d

Jc

b

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q

c

R

K
d

e

G

F

E

I

U

H

D
A

B
C
J

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q

R

K

G

F

E

I

U

H

D
A

B
C
J

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q

R

K

G

F

E

I

U

H

D
A

B
C
J

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q

R

K

G

F

E

I

U

H

D
A

B
C
J

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q

R

K

G

F

E

I

U

H

D
B
2 Tc

A

C

2Tb

J

2Td

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q

R

K

G

F

E

I

U

H

D
A

B
C
J

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q

R

K

G

F

E

I

U

H

D
A

B
C
J

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q
K

R

d

c

G

F

E

b

I

U

H

D
A

B
C
J

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

g

Q

f

R

K

e

G

F

E

d

I

c

U

H

D
A

B
C
J

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

247
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 .3תיעוד צילומי – מצב קיים

Q

R

K

G

F

E

b
d

I

H

U
c

D
B
2Uc

A

C
J

* צילום :אביעד בר-נס Aviad Bar Ness

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.5
חללי פנים
קומה שנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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1

2

5

3

4

6

8

7

9

10

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.6
חללי פנים
קומת הגג

11

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

249
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פרטים בנויים:

1
1

2

3

3
 .1ריצוף בטון מוטבע בשביל הכניסה לבניין

 .3מדרגות כניסה מטרצו יצוק מראש בשביל הכניסה לבניין

 .2אדנית בנויה מחופה טיח וואשפוץ בשביל הכניסה לבניין

5
7

סף טראצו מקורי/משוחזר בחלונות ובמרפסות בנויות.

2

4

1
3

5

4

6
 .4גדר בנויה בחיפוי וואשפוץ בחזית הדרומית-ראשית

 .5פרגולה בנויה משוחזרת עם קורות עץ ועמודי ברזל
מקוריים ומשוחזרים בשביל הכניסה לבניין.

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

 .6מעקה מעץ וזכוכית עם בסיס בנוי ומחופה טרצו וטיח,
חדר מדרגות

3.7
אלמנטים מקוריים

 .7אריחים לחיפוי קיר מתוצרת & VILLERDY
 BOCKבחדר המדרגות כולל סיומת מעץ

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

250
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פרטי נגרות:

1

2

4

3
 .3תיבות דואר מעץ בקומת הקרקע בכניסה אל הבניין

 .1דלת כניסה לחדר מדרגות מקורית/משוחזרת מעץ וזכוכית

8

 .2חלון ויטרינה מקורי מעץ וזכוכית בחדר מדרגות.

6

5

 .4חלון עץ דו כנפי עם תריס גלילה
במסילת מספרת מברזל וסף טרצו

7

 .8חלון עץ דו כנפי ותריס גלילה מעץ

9

10

7

 .5תריס עץ עם שלבי עץ במרפסות השירות

 .6דלת דו כנפית עם תריס גלילה משוחזר
מעץ ביציאה למרפסת

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

 .7דלת יציאה למרפסת עם
תריס גלילה משוחזר מעץ

 .9חלון דו כנפי עם תריס גלילה משוחזר מעץ וסף
טרצו בנוי

3.7
אלמנטים מקוריים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

.10חלון דו כנפי עם תריס גלילה משוחזר מעץ

אדריכלות

251
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פרטי מסגרות:

3
2

1

 .2מעקה ברזל לא ידוע באם מקורי בחצר האחורית

 .1מעקה ברזל משוחזר מעל גדר בנויה בחזית הקדמית

 .3עינית בדלת הכניסה

6

4

5

 .4עמודי ברזל לא ידוע באם מקוריים בשביל הכניסה לבניין  -חלק מפרט הפרגולה
הבנויה עם קורות העץ

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

 .5עמוד ברזל דקורטיבי/קונסטרוקטיבי בפינת המרפסות בחזית הדרומית.

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.7
אלמנטים מקוריים

 .6סורג בחלון חדר המדרגות פונה אל המרפסות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

252
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חומרי בנייה וחיפויים :טיח ,אריחים וזכוכיות:

8
1
1

7

3

 .7ריצוף טרצו -אריחים ופאנלים בדירות (2
סוגי פריסה) בגודל  20*20ס"מ בגוון צהבהב

1

2

 .8אריחים ופאנלים בגוון ירוק במרתף

7
10

3
1

 .10פרגולה בנויה משוחזרת עם קורות עץ משוחזרות

9

 .1זכוכית משוריינת מחוספסת במעקה חדר המדרגות ,בחלק תחתון של חלון חדר המדרגות
 .2זכוכית בטקסטורה של פסים דקים בחלון חדר המדרגות
 .3חיפוי טרצו בחיפוי מעקה בנוי בחדר המדרגות

11

4
 .9סף טרצו בולט בחלונות ומעקה
מרפסות ומעקה הגג ובחלק עליון של
הפרגולה הפונה אל החזית הקדמית

4

5

 .11טיח וושפוץ בגדר ואדניות בכניסה אל הבניין -משוחזר

12

6

 .4אריחי קיר בלובי הכניסה ובחדר המדרגות בגודל  15*15ס"מ

 .4אריחי קיר בלובי הכניסה ובחדר המדרגות בגודל  15*15ס"מ
 .5אריחים זהים אך חתוכים ושבורים לדקורציה באדנית בלובי הכניסה -מבחוץ בגוון
קרם ומבפנים בגוון תכלת .בעבר שמשה כבריכת דגים
 .6אריחי טרצו בחדר המדרגות ולובי הכניסה

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 3
תיעוד צילומי
מצב קיים

3.7
אלמנטים מקוריים

.12ריצוף באריחים דקורטיבבי מבטון בשביל הכניסה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

253
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 .4תיעוד אדריכלי מצב קיים
בית לילבלינג ברחוב אידלסון  ,29תוכנן בסגנון הבינלאומי בתחילת שנות ה 30-של המאה ה 20-ע"י
האדריכלים דב כרמי ואינ' צבי ברק ,ונבנה בשנת  1936על ידי חברת מקס ליבלינג בע"מ.

במסגרת השיפוצים ושינוייים נוספים שעבר הבניין נעלמו חלק מהפרטים המקוריים לדוגמא:
• פרגולה הכניסה נהרסה ונבנתה מחדש בשונה מהפרטים המקוריים

הבית נבנה באיכות גבוהה ונחשב לבית אמידים ,ניתן למנות בין דייריו רופאים ידועי שם.
•כל המרפסות בחזית האחרוית נסגרו
ייחודו של הבניין היא בצורת העמדתו על המגרש הלא רגולרי ,קירוי שביל הכניסה בפרגולה מעץ -אלמנט
ייחודי בתל אביב המקשר בין הרחוב לחדר המדרגות ,ומהווה אלמנט המקשר בין החוץ לפנים.
זהו מבנה בעל המורכב משני אגפים-קדמי ואחורי ואלמנט מקשר ,חדר המדרגות.

•קירות קומת המרתף עובו ומוגנו ונוספו פתחי איוורור
•לא נמצאו תמונות המתעדות את השטיח שהיה קיים בחדר המדרגות ,אך נותרו לולאות לקשירה
המחוברות למדרגה.

תכנון החזית לרחוב באמצעות המרפסת הארוכה השקועה בנפח המבנה ,מהווה תחליף לחלונות הפס
האופקיים של האדריכל לה קורבוזייה בהתאמתה לאקלים הים תיכוני .אלמנט אופקי זה הינו מרכיב עיקרי
בעיצוב החזית והיחס בין הקיר הלבן המלא לפתח הכהה הצר תורם למשחק הנפחים ואור וצל.
הבניה נבנתה בסטנדרט גבוה .מדו"ח השמאי (אליהו פן) שהתקבל עבור העירייה לצורך מימוש הצוואה ניתן

•מדרגות המילוט נהרסו ולא נמצא להן תיעוד
•לא נמצאו מאפיינים מקוריים מחדר הכביסה על הגג
•חלק מפרטי הנגרות המקוריים הוחלפו ובהם כל תריסי הגלילה מעץ.

ללמוד על הפרטים בדירות .בהערכה לדירת דמי מפתח של פרופ' אשרמן בקומה הראשונה ,נכתב :

"הקומה מכילה שתי דירות ,כל דירה בת  4חדרים וח"ש .אחת משמשת כקליניקה של פרופ' אשרמן בתור
רופא והשנייה למגורים .הבניין מכיל  3קומות  ,בכל קומה  2דירות .הבנייה בסטנדרט גבוה והיה מיועד לבעלי
יכולת כספית .חדר המדרגות רחב ובו ציפוי חרסינה ומדרגות מוזיאקה רחבות עלייהן היה פרוש שטיח בזמנו.
הדירה הפונה לאידלסון שימשה כקליניקה פרטית של פרופ' אשרמן והותאמה למטרה זו בעיקר על ידי פירוק
חלקי של חדר אמבטיה ומטבח".
מראיונות לצאצאי דיירי הבניין ניתן ללמוד כי בצידו האחורי של הבית היו מדרגות חרום ,ועץ הדר בכניסה
למקלט ולא הייתה צמחיה .בחזית הייתה גינה מטופחת ובה בלטו שני עצים גדולים בחזית ,שאינם קיימים
היום .בכניסה היו אדניות גרניום אדום ובריכת דגים קטנה מעוגלת .שטיח בצבע חום כיסה את מדרגות
הפנים .שטח הגג נועד לשימוש ציבורי לדיירי הבית לצורך כביסה ,עליו הייתה אמבטיה גדולה וחבלי כביסה,
שם כל דיירי הבית כיבסו ותלו כביסה.

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.1
תיאור מילולי של
הבניין

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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השוואה בין התכניות ההסטוריות לבין התיעוד הצילומי

1

3
2

בחזית הדרומית היו קיימים משחקים בין המישורים בבליטת הטיח בין ה"מסגרת" סביב
החלונות והמרפסת בחזית הדרומית ,הקורה ההמשכית עד לפרגולה בכניסה לצד
הבניין ולמסד הבניין.
 .1מישור הקורה היה בולט ממישור הקיר בחזית הדרומית -בתקופת השיפוץ אוחד
מישור הקיר והסף התחתון לקורה ההמשכית.
" .2מסגרת" החלונות והמרפסת הנגרעת מהחזית
 .3מסד הבנין שהיה המשכי לעמוד המפריד בין קיר המרפסת לחלון
ניתן לראות גם בפרספקטיבה כי קיים משחק בין המישורים השונים בחזית הדרומית
שמסתובב לחזית המערבית באמצעות הגריעה מהמסה והפרגולה הבנויה.

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.2
תיאור הבניין

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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השוואה בין התכניות ההסטוריות לבין התיעוד הצילומי

1

מרפסת שקועה בחזית הדרומית:
 .1עיבוי מעקה המרפסת מבפנים
או יציקת סף טרצו מחדש קצר יותר??לבדוק

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.2
תיאור הבניין

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

256
09/2015

השוואה בין התכניות ההסטוריות לבין התיעוד הצילומי

1

כניסה אל הבניין:
 .1שער ברזל בכניסה הצידית (המזרחית) המשכי לגדר הברזל ההקפית לבניין
 .2גדר בנויה באבן כורכר פראית בחלקה בקטע שביל הכניסה הצידי אל הבנין
 .3ריצוף רחוב במרצפות בטון

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.2
תיאור הבניין

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

257
09/2015

השוואה בין התכניות ההסטוריות לבין התיעוד הצילומי
בית ליבלינג
•בתכניות המקוריות חדר המדרגות תוכנן עם פודסט מתעגל .תכנון זה לא יצא לפועל.
•במרפסות השירות בחזית הצד היו מדרגות חירום ,לפי עדויות המדרגות היו מברזל.
לא נמצא להן תיעוד צילומי ושרידים בשטח.
•בתכנית הגג תוכננה סככה ולא חדר כפי שקיים בשטח.
•חדר הסקה תוכנן בקומת המרתף ,בפינוי דירת ד"ר אשרמן ,בדו"ח השמאי נכתב כי היו
קיימים רדיאטורים בדירה .עם זאת לא ניתן לדעת האם היתה הסקה בגז ולא נמצאו עדויות
לכך במרתף כיום אשר עבר שיפוץ במסגרת השיפוץ הכולל לבניין.
•בחזית הראשית ,הפרגולה בשביל הכניסה אל הבניין תוכננה כהמשכית לבליטה בחזית.
במהלך השיפוץ הפרגולה נבנתה בחדש ובשונה מהפרטים המקוריים .בנוסף ניתן לראות
בפרספקטיבה כי תוכננה שבכה בצד הפרגולה לצמחיה אשר לא בוצעה כך ונבנו עמודוני ברזל
תומכים בפרגולה הבנוייה במקומם .בשיפוץ הפרגולה נוספו עמודונים כך שקיימים צמדי
עמודים ולא בודדים.

מסמך מס'  :168תכנית קומה
מתאריך לא ידוע

•התכניות המפורטות בקנ"מ  1:100מופיעות במלואן בפרק .5

מסמך מס'  :78תכנית קומת המרתף
מתאריך 30.03.1937

* במידה ואחרי פינוי המבנה ובמהלך ביצוע עבודות השיקום יתגלו פרטים אשר לא היו
ידועים ולא נכללו בתיק התיעוד ,יעודכן התיעוד בהתאם.

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

מסמך מס'  46תכנית קומת הגג
מתאריך 02.03.1936

4.2
תיאור הבניין

מסמך מס' :169חזית אל רחוב אידלסון
מתאריך לא ידוע

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

258
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.3
תרשים סביבה
ותכנית טופוגרפית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

259

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 5
תיעוד אדריכלי
מצב מקורי משוער

4.4
תכנית מצב קיים
פיתוח שטח

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

260
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.4
תכנית מצב קיים
ק .מרתף

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

261
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.4
תכנית מצב קיים
ק.קרקע

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

262
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.4
תכנית מצב קיים
ק.ראשונה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

263
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.4
תכנית מצב קיים
ק.שניה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

264
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.4
תכנית מצב קיים
תכנית גגות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

265
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.4
תכנית מצב קיים
תכנית גג עליון

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

266
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.5
חזיתות מצב קיים
חזית דרומית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

267
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.5
חזיתות מצב קיים
חזית מערבית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

268
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.5
חזיתות מצב קיים
חזית צפונית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

269
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.5
חזיתות מצב קיים
חזית צפונית-מזרחית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

270
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.5
חזיתות מצב קיים
חזית מזרחית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

271
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.5
חזיתות מצב קיים
חזית מזרחית פנימית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

272
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.6
חתכים מצב קיים
חתך 1-1

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

273
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.6
חתכים מצב קיים
חתך 2-2

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

274
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

4.6
חתכים מצב קיים
חתך 3-3

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

275
09/2015

הערה :פירוט הצמחיה מופיע בפרק 8
ובסקר צמחיה מלא שנערך ע"י ד"ר עדה ויטוריה סגרה הנספח לתיק התיעוד

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 5
תיעוד אדריכלי
מצב מקורי משוער

5.1
תכנית מצב מקורי
משוער פיתוח שטח

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

276
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 5
תיעוד אדריכלי
מצב מקורי משוער

5.1
תכנית מצב מקורי
משוער  -ק.קרקע

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

277
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 5
תיעוד אדריכלי
מצב מקורי משוער

5.1
תכנית מצב מקורי
משוער  -ק.ראשונה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

278
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 5
תיעוד אדריכלי
מצב מקורי משוער

5.1
תכנית מצב מקורי
משוער  -ק.שניה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

279
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 5
תיעוד אדריכלי
מצב מקורי משוער

5.1
תכנית מצב מקורי
משוער – קומת הגג

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

280
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 5
תיעוד אדריכלי
מצב מקורי משוער

5.1
תכנית מצב מקורי
משוער –
קומת גג עליון

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

281
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 5
תיעוד אדריכלי
מצב מקורי משוער

5.2
חזיתות מצב מקורי
משוער – ח .דרומית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

282
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 5
תיעוד אדריכלי
מצב מקורי משוער

5.2
חזיתות מצב מקורי
משוער – ח .מערבית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

283
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 5
תיעוד אדריכלי
מצב מקורי משוער

5.2
חזיתות מצב מקורי
משוער – ח .צפונית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

284
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 5
תיעוד אדריכלי
מצב מקורי משוער

5.2
חזיתות מצב מקורי
משוער – ח .צפונית
מזרחית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

285
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 5
תיעוד אדריכלי
מצב מקורי משוער

5.2
חזיתות מצב מקורי
משוער – ח .מזרחית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

286
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 4
תיעוד אדריכלי
מצב קיים

5.2
חזיתות מצב מקורי
משוער – ח .מזרחית
פנימית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

287
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 5
תיעוד אדריכלי
מצב מקורי משוער

5.3
חתכים מצב מקורי
משוער – חתך 1-1

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

288
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 5
תיעוד אדריכלי
מצב מקורי משוער

5.3
חתכים מצב מקורי
משוער – חתך 2-2

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

289
09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 5
תיעוד אדריכלי
מצב מקורי משוער

5.3
חתכים מצב מקורי
משוער – חתך 3-3

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

290
09/2015

פרק  -6פרטים ארכיטקטוניים
רשימת פרטים בנויים:
.1גדר בנויה בחיפוי טיח וושפוץ בחזית הדרומית-ראשית עם גדר ברזל מעל
חלק בנוי
.2מדרגות בשביל הכניסה לבניין.
.3אריחי בטון מוטבע לריצוף (שביל הכניסה לבניין /חלל מתחת למדרגות)
 .4אדנית בנויה בחיפוי טיח וושפוץ לצמחיה בשביל הגישה לבניין.
.5גדר בנויה משולבת עם אדנית (מעליה עמודי הפרגולה מעץ)
 .6פרגולה בנויה עם קורות עץ ועמודי ברזל בשביל הכניסה לבניין.
 .7אדנית בנויה בחיפוי אריחי שבורים בלובי הכניסה אל הבניין
.8מעקה מרפסת בנוי עם סף טרצו בולט
.9מדרגות ביציקת טרצו בחדר המדרגות של הבניין
חיפויים:
.1אריחים בחדר המדרגות 15*15
.2אריחים שבורים לדקורציה באדנית בלובי הכניסה אל הבניין
.3אריחי טרצו בחדר המדרגות ולובי הכניסה
.4מדרגות ביציקת טרצו
.5אריחים ופאנלים בדירות ( 2סוגי פריסה)
.6אריחים בקירות בחדרים רטובים
.7כלים סניטריים (תמונות בלבד)
 .8ריצוף באריחים דקורטיבבי מבטון בשביל הכניסה אל הבניין
.9מדרגות כניסה אל הבניין
 .10טיח וושפוץ בגדר נמוכה ואדניות בכניסה אל הבניין
.11טיח חלק
.12סף טרצו בולט בחלונות ומעקה מרפסות ומעקה הגג ובחלק עליון של
הפרגולה הפונה אל החזית הקדמית
.13סף טרצו במרפסות השירות חזית צד (גימור לריצוף)
.14חיפוי טרצו בחיפוי מעקה בנוי בחדר המדרגות
.15ריצוף בגוון ירוק בקומת המרתף
זכוכיות
.1זכוכית שקופה בחלונות ובדלתות
.2זכוכית שקופה עם פאזה בדלת הכניסה אל הבניין (ובויטרינה ?)
.3זכוכית משוריינת מחוספסת במעקה חדר המדרגות ,בחלק תחתון של חלון
חדר המדרגות
.4זכוכית בטקסטורה של פסים דקים בחלון חדר המדרגות
.5זכוכית "מעוטרת" בדלתות הכניסה לחדרי המגורים
חדר מדרגות:
.1מדרגות פנים -חדר המדרגות
.2אריחים בחדר מדרגות כולל סיומת מעץ
 .3מעקה חדר מדרגות בנוי עם מאחז עץ בגימור מתעגל וזכוכית מעוטרת
במרכזו.

כללי:
.1אריחים מקוריים בדירות
.2סף טראצו בחלונות ,מרפסות בנויות.

.22דלת כניסה מקורית בקומה עליונה (עם עינית וידית מקורית) מעץ
.23חלונות עץ בקומת המרתף -חלון הזזה מזכוכית עם משקוף עץ וסורג ברזל
.24חלונות עץ בקומת המרתף -לבדיקה

רשימת פרטי נגרות:
.1דלת כניסה אל הבניין מעץ וזכוכית בכניסה בקומת הקרקע
.2חלון ויטרינה מעץ וזכוכית בכניסה בקומת הקרקע
.3חלון דו כנפי עם תריס גלילה מעץ ומספרת לפתיחה עם סף טרצו בולט באדן
החלון.
.4חלון דו כנפי נמוך עם תריס גלילה מעץ עם סף טרצו בולט באדן החלון
בחזית הצד*( .בשני גדלים שונים ברוחב)
 .5דלת חד כנפית מעץ וזכוכית עם תריס גלילה יציאה למרפסת
.6חלון דו כנפי בחדר אמבטיה עם כנף עץ המשמשת כפתח לארגז התריס לצד
החלון בדירה פנימית פונה לחזית הצד למרפסת שירות.
.7חלון חד כנפי צר בחדר השירותים .בדירות החזיתיות עם פתח עליון וסורג
לאיוורו חלל מעל הנמכת התקרה (בוידעם)
.8דלת עץ וזכוכית חד כנפית עם תריס רפפה לצד חלון חד כנפי עם סורג ברזל
מעל ארגז רוח בחזית הצד במרפסות השירות בדירה הפנימית פונה לחזית
הצד אל מרפסת השירות.
.9דלת עץ וזכוכית חד כנפית עם תריס רפפה דו כנפי מתקפל ונפתח .לצדו
חלון חד כנפי עם סורג ברזל מעל וארגז רוח בחזית הצד בדירה החזיתית
במרפסת השירות .מעל חלון עץ קיפ מעץ.
.10חלון דו כנפי בחדר אמבטיה בדירה חזיתית בקומה ב' עם שתי כנפיים
בפתיחת קיפ מתחת לחלון המשמשות פתח לארגז תריס פונה לחזית הצד
למרפסת שירות
.11דלת דו כנפית מעץ וזכוכית עם תריס גלילה ביציאה למרפסת
.12תיבות דואר מעץ בקומת הקרקע בכניסה אל הבניין
.13מעקה חדר מדרגות המורכב מחלק תחתון בנוי מחופה אריחי קרמיקה
בגודל  15*15ס"מ (כדוגמת חדר המדרגות) עם מאחז עץ בגימור מתעגל
וזכוכית מעוטרת במרכזו.
.14סרגל עץ להפרדה בין חיפוי באריחים לטיח בחלל חדר המדרגות ולובי
הכניסה
.15חלון חדר מדרגות מעץ וזכוכית מעוטרת ,בחלקו החיצוני סורג ברזל
.16חלון קיפ מעץ (כיום אטום) בדירה הפנימית בקומת הקרקע
.17דלת פנים מעץ וזכוכית בכניסה לחדר מגורים (כדוגמת דלת היציאה אל
המרפסת)
.18דלת פנים מעץ בכניסה לחדר מגורים
.19דלת פנים מעץ עם חלון זכוכית בחלקה העליון בכניסה למטבח ולשירותים
.20משקוף עץ בפתח בין חדרי מגורים בדירה הפנימית (קומת הקרקע וקומה
ב) .לא נותרה דלת .כנראה היתה "דלת מבדלת" .דלת עץ וזכוכית בחלוקות
שונות משאר הפרטים בדירה קיימים במיקום דומה לפתח בקומה א
(אמצעית) ,כנראה דלת מתקופה יותר מאוחרת.
 .21פתח עליון עם לוחות זכוכית הזזה במסילות פונה אל הול הכניסה

פרטי נגרות -פנים
.1ארון נישה בהול הכניסה בדירה הפנימית
.2ארון נישה במסדרון בדירה הפנימית
.3ארון בגדים -בנישה בחדר צפוני בדירה הפנימית בקומה הראשונה
.4ארונות תריס במרפסת שירות יציאה מחדרי שירות
.5ארון בגדים בנישה בחדר צפון-מזרחי בדירה פנימית בקומה 2
.6ארון נישה בהול הכניסה לדירה הפנימית בקומה ( 2בחלק המתעגל)
.7ארון נישה בהול הכניסה לדירה החיצונית בקומה 2
.8ארונות מטבח בדירה פנימית בקומה 2
.9ארונות מטבח בדירה חיצונית בקומה 2

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים ארכיטקטונים

6.1
רשימת פרטים

רשימת פרטי מסגרות :בכחול -חלק מפרט קיים נגרות/פרטים בנויים
.1מעקה ברזל מעל גדר בנויה בחזית הקדמית
 .2עמודי ברזל בשביל הכניסה לבניין חלק מפרט הפרגולה הבנויה עם קורות
העץ.
.3עמוד ברזל דקורטיבי/קונסטרוקטיבי בפינת המרפסות בחזית הדרומית.
.4מעקה ברזל בחצר האחורית פרט שנוסף בתקופת השיפוץ
.5עינית בדלת הכניסה
.6סורגים -בחלונות בחזית הצד במרפסות השירות
.7סורג בחלון חדר המדרגות פונה אל המרפסות
.8מסגרת מספרת מברזל לתריס העץ( .חלק מפרט החלון)
.9מסילת תריס גלילה
פרטי נגרות -פנים
 .25ארון נישה בהול הכניסה בדירה הפנימית
 .26ארון נישה במסדרון בדירה הפנימית
 .27ארון בגדים -בנישה בחדר צפוני בדירה הפנימית בקומה הראשונה
 .28ארונות תריס במרפסת שירות יציאה מחדרי שירות
 .29ארון בגדים בנישה בחדר צפון-מזרחי בדירה פנימית בקומה 2
 .30ארון נישה בהול הכניסה לדירה הפנימית בקומה ( 2בחלק המתעגל)
 .31ארון נישה בהול הכניסה לדירה החיצונית בקומה 2
 .32ארונות מטבח בדירה פנימית בקומה 2
 .33ארונות מטבח בדירה חיצונית בקומה 2
אבץ
.1מרזבים
.2פישרים
גופי תאורה
שארית גוף תאורה במרפסת שירות בקומה השלישית
חלק מפרט קיים נגרות/פרטים בנויים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

291

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

* התכנית ללא קנ"מ

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים ארכיטקטונים

6.1
קטלוג פרטים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

292
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בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ1-

דלת כניסה מעץ וזכוכית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

293

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ2-

חלון ויטרינה מעץ
וזכוכית בלובי הכניסה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

294

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ3-

טל איל

חלון עץ דו כנפי עם תריס
גלילה מעץ ומספרת ואדן מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
חלון ביציקת טרצו
דוא"ל :

אדריכלות

295

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ3-

טל איל

חלון עץ דו כנפי עם תריס
גלילה מעץ ומספרת ואדן מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
חלון ביציקת טרצו
דוא"ל :

אדריכלות

296

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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* הפרט קיים בשני גדלים

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב
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, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ4-

טל איל

חלון עץ דו כנפי עם תריס
מנדלשטם  ,29ת"א
גלילה מעץ ואדן חלון
טל/פקס:
ביציקת טרצו
דוא"ל :

אדריכלות

297

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ5-

דלת עץ חד כנפית עם
תריס גלילה מעץ ביציאה
אל מרפסת קדמית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

298

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com
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בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב
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ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ6-

חלון דו כנפי בחדר
אמבטיה בדירה חזיתית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

299

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ7-

חלון חד כנפי בחדר
שירותים בדירה חזיתית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

300

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ8-

טל איל

דלת עץ וזכוכית חד כנפית
מנדלשטם  ,29ת"א
עם תריס רפפה בדירה
טל/פקס:
פנימית
דוא"ל :

אדריכלות

301

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ8-

טל איל

דלת עץ וזכוכית חד כנפית
מנדלשטם  ,29ת"א
עם תריס רפפה בדירה
טל/פקס:
פנימית
דוא"ל :

אדריכלות

302

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ9-

טל איל

דלת עץ וזכוכית חד כנפית
מנדלשטם  ,29ת"א
עם תריס רפפה בדירה
טל/פקס:
חיצונית
דוא"ל :

אדריכלות

303

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ9-

דלת וחלון עץ וזכוכית חד
כנפית עם תריס רפפה
וחלון קיפ עליון

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

304

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ10-

חלון דו כנפי בחדר
אמבטיה בדירה חזיתית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

305

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ11-

דלת עץ דו כנפית עם
תריס גלילה מעץ יציאה
אל מרפסת קדמית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

306

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ11-

דלת עץ דו כנפית עם
תריס גלילה מעץ יציאה
אל מרפסת קדמית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

307

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ12-

תיבות דואר מעץ
בחדר המדרגות בלוב
הכניסה בקומת הקרקע

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

308

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ13-

תיבות דואר מעץ
בחדר המדרגות בלוב
הכניסה בקומת הקרקע

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

309

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ15-

חלון חדר מדרגות מעץ
וזכוכית עם סורג ברזל
בחלקו החיצוני

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

310

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

*החלון מקובע ואינו ניתן למדידה מפורטת

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6

פרט נ16-

פרטים
ארכיטקטוניים

בין חדר המדרגות לדירה
פנימית בקומת הקרקע

חלון קיפ אופקי מעץ

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

311

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ17-

דלת חד כנפית מעץ
וזכוכית בכניסה לחדר
מגורים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

312

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ17-

דלת חד כנפית מעץ
וזכוכית בכניסה לחדר
מגורים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

313

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ18-

דלת חד כנפית מעץ
בכניסה לחדר מגורים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

314

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ19-

דלת חד כנפית מעץ
בכניסה לחדר מגורים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

315

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

*לא נותרה דלת .כנראה היתה "דלת מבדלת".
דלת עץ וזכוכית בחלוקות שונות משאר הפרטים בדירה קיימים במיקום דומה לפתח בקומה א
כנראה דלת מתקופה יותר מאוחרת.

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ20-

משקוף עץ בפתח בין
חדרי מגורים בדירה
הפנימית

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

316

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ21-

פתח עליון עם חלון הזזה
מזכוכית ומשקוף עץ בין
חדר להול הכניסה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

317

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ22-

דלת כניסה לדירה מעץ
עם עינית הצצה
טלסקופית בקומה 2

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

318

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ22-

דלת כניסה לדירה מעץ
עם עינית הצצה
טלסקופית בקומה 2

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

319

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ23-

חלון הזזה מזכוכית עם
משקוף עץ וסורג ברזל
במרתף

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

320

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ23-

חלון הזזה מזכוכית עם
משקוף עץ וסורג ברזל
במרתף

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

321

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

פרטי נגרות פנים בעריכת
BRENNE ARCHITEKTEN

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ28-

ארונות תריס במרפסת
שירות

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

322

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

פרטי נגרות פנים בעריכת
BRENNE ARCHITEKTEN

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ30-

ארון נישה בהול הכניסה
לדירה הפנימית בקומה
השנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

323

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

פרטי נגרות פנים בעריכת
BRENNE ARCHITEKTEN

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ32-

ארונות מטבח בדירה
פנימית בקומה השנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

324

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

פרטי נגרות פנים בעריכת
BRENNE ARCHITEKTEN

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נ33-

ארונות מטבח בדירה
חיצונית בקומה השנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

325

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

פרטי נגרות פנים בעריכת
BRENNE ARCHITEKTEN

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט נגרות
ארון חדר רחצה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

326

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

* הפרט משוחזר

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט ב1-

גדר בנויה בחיפוי טיח
וושפוץ עם גדר ברזל
מעל חלק בנוי

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

327

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

* הפרט משוחזר

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט ב1-

גדר בנויה בחיפוי טיח
וושפוץ עם גדר ברזל
מעל חלק בנוי

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות

328

מיקוד6259823 :
03-5271441
office@taleyal.com

09/2015

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט ב1-

גדר בנויה בחיפוי טיח
וושפוץ עם גדר ברזל
מעל חלק בנוי

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט ב2-

מדרגות כניסה אל
הבניין

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט ב3-

אריחי בטון מוטבע
לריצוף שביל הכניסה
אל הבניין

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט ב4-

אדנית בנויה בחיפוי
טיח וושפוץ לצמחיה
בשביל הגישה לבניין

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט ב4-

אדנית בנויה בחיפוי
טיח וושפוץ לצמחיה
בשביל הגישה לבניין

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט ב4-

אדנית בנויה בחיפוי
טיח וושפוץ לצמחיה
בשביל הגישה לבניין

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט ב4-

אדנית בנויה בחיפוי
טיח וושפוץ לצמחיה
בשביל הגישה לבניין

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט ב6-

פרגולה בנויה עם קורות
עץ ועמודי ברזל בשביל
הגישה לבניין

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט ב6-

פרגולה בנויה עם קורות
עץ ועמודי ברזל בשביל
הגישה לבניין

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט ב7-

אדנית בנויה עם חיפוי
אריחי קרמיקה שבורים
בלובי הכניסה אל הבניין

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 6
פרטים
ארכיטקטוניים

פרט ב8-

מעקה מרפסת בנוי עם
סף טרצו

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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פרק  -7מערכת גוונים וחומרים
זיהוי ערכת הצבעים המקורית של הבית והתפתחות הבניין

על מנת לזהות את מערכת הגוונים והחומרים של הבניין נעשתה פעולה של חשיפה בשכבות הצבע על ידי
פתיחת "חלונות" בצבע של הקירות ,תקרות ,ריהוט ומסגרות החלונות ודלתות .זיהוי הצבע נעשה באמצעות
תצפית ויזואלית על ידי הקטלוג של צבעי פרסקו-ישראל ומגוון קטלוגים שונים עבור הצלבת מידע .זיהוי
הרכיבים הבסיסיים של הצבע נעשה תוך שימוי בהצלבת מידע ,ללא ניתוח כימי.
ממצאים:
• ערכת הצבע המקורית של הבית היתה פשוטה יחסית ומבוססת בעיקר על צבעים צהובים.
• כנראה שהצבע היה מבוסס על תערובת של פיגמנטים עם אלמנט אורגני כגון דבק עצמות.
• הקירות והתקרות היו צבועים באותו צבע כמו הקירות.
•חלל הפנים של מרפסות היה צבוע בצבע אדמדם.
•פני השטח של חלל הכניסה ,גרם המדרגות והתקרות -היו מכוסים בצבע אוקר צהוב .התקרה של הקומה
העליונה יוצאת דופן בגוון לבן ,כנראה כתוצאה מעבודות תיקון.
• הטרסות העליונות טויחו מחדש במהלך שיפוץ הבניין ולא נמצאו עקבות של החומרים והצבעים המקוריים.
הצבע הנוכחי של הטיח הוא לבן.
•הצבע מבוסס על תערובת פיגמנטים של לבן ,צהוב (אוקר) ,חום ,שחור ואדום (ברזל) .פיגמנט הבסיס הוא
לבן ( )60-95%המשחק עם האחוזים והשילוב עם הפיגמנטים האחרים ,יצר ערכת צבעים פשוטה ומאוזנת
היטב .משמעות הדבר היא שהצבע של המרפסות נעשה על ידי הגדלת אחוז הפיגמנט האדום והפחתת
אחוז הצהוב אוקר (במקרה זה הלבן יכול להגיע ל .)95%הצבע של גרם המדרגות הושג על ידי הגדלת
אחוז הצהוב אוקר עד סביבות  40%והפחתת הלבן בהתאמה.
•מסגרות החלונות והדלתות של המרפסות ,דלתות פנימיות והמסגרות ביחד עם ארונות וריהוט המטבח-
היו תחילה צבועים עם אותו צבע קרם מבוסס על שמן.

דגימות צבע בקומה השנייה
מתוך דו"ח מערכת הגוונים שנעשה ע"י ז'ק נגר,
מתעד.

•התפתחות היסטורית של ערכת הצבעים -עם הזמן הצבע בז' הבסיסי הוחלף עם כחול בהיר והמרפסות
נצבעו בלבן .המעניין הוא השינוי של הצבע בחלל המרכזי של הקומה השנייה ,שם הצבע הכחול הבהיר
כוסה בצבע כחול כהה עם גוון אפרפר .הריהוט והמסגרות נצבעו באותו צבע שמן דומה ,אולם בעל גוון
"קר" יותר .יוצא מן הכלל הוא אחד המטבחים בקומה השנייה ,שם כוסה הצבע המקורי בכחול.

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

7.1
פרק 7
מערכת גוונים וחומרים גוונים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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פרק  -7מערכת גוונים וחומרים
שימוש בעץ

דגימת חומרים -טייחים וחיפויי קיר

 .1חזית חיצונית והיקף הבניין:

על מנת לזהות את הטייחים והחיפויים בבניין נאספו דגימות המייצגות את חומרי הטיוח בבניין

•פרגולה בכניסה :פרגולה בכניסה (הוחלפה בעת השיקום)  -אשוח דאלגס

והחומרים ששימשו עבור הדבקת אריחים.

(”)Douglas Fir ”Peseudotsuga

ממצאים:

•דלת הכניסה ומסגרת החלון – אשוח לבן (“(”Picea glauca

•שתי דגימות המייצגות את סדר שכבות הטיח של הקירות והתקרות נאספו יחד עם דגימות
מהחומר המשמש להדבקת אריחי הקרמיקה של גרם המדרגות.

•מסגרות החלון -אשוח לבן (“(”Picea glauca
•דלתות המרפסות -אשוח לבן (“(”Picea glauca

 .1חזית חיצונית והיקף הבניין:

•תריסים -אשוח דאגלס (הוחלף בעת השיקום)

•כל הטיח החיצוני הוחלף במהלך שיקום המבנה.

•ארונות במרפסת -אשוח לבן (“(”Picea glauca

•טיח גדר הכניסה -הוחלף במהלך שיקום המבנה -כיום טיח גס

•ריהוט במרפסות :ארונות במרפסת -אשוח דאגלס

•טיח באדניות בנויות בשביל הכניסה לבניין -הוחלף במהלך שיקום המבנה
 .2חללים פנימיים:

•סף טרצו בחלונות -לא בוצעה דגימת צבע

•דלתות הכניסה -משקופים Oak ”Quercus” . :פורניר הדלתות מעץ אלון.

•סף טרצו עליון במעקה בנוי במרפסות -לא בוצעה דגימת צבע

•מעקות וקישוטי העץ של גרם המדרגות :אלון

 .2חללים פנימיים:

•סרגל עץ להפרדה בין חיפוי באריחים לטיח בחלל חדר המדרגות  -עשוי עץ אלון

•חדר המדרגות -מדרגות הבניין עשויות מיציקת טרצו בגוון צהוב -אוקר ,פודסט הכניסה אל

•תיבות דואר  -מסגרת מעץ אלון ,דלתות מפורניר אלון

הדירות עשוי ביציקת טרצו בגוון זהה.

•דלתות בין החדרים -משקופים :אשוח לבן (“ ;(”Picea glauca

•קירות חדרי המדרגות מחופים באריחי קרמיקה בגודל  15*15בגוון קרם

•מסגרות אשוח לבן (“ (”Picea glaucaעם מילוי דיקט

•אריחים שבורים לדקורציה באדנית בלובי הכניסה אל הבניין

•פורטל בין חדרים MוL (-קומה שנייה) -משקופים מעץ אורן

•בריכת דגים בלובי הכניסה בבניין -ככל הנראה עשויה מחתיכות אריחים כפי שקיימים על
הקירות .החתיכות נחתכו לפי דגם.

•ריהוט (ארונות ובמטבח) -אשוח לבן (“(”Picea glauca
*הערה -בתקופה זו הי קיים יבוא ושימוש באשוח לבן מאירופה בבנייני באוהאוס של תל אביב .אולם

•טיח הקירות הפנימיים -ככל הנראה הטיח המקורי הוחלף

לא ניתן לדעת מהי מדינת המוצא לעץ המיובא.

•הנתונים על סמך דו"ח זיהוי חומרים במבנה שנעשה ע"י ז'ק נגר.
להרחבה ראה נספח לתיק התיעוד.

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

7.2
פרק 7
מערכת גוונים וחומרים חומרים

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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פרק  - 8סקר צמחיה
הגינה והשטחים הפתוחים של בית מקס ליבלינג

לכוונת המתכנן :פתוחה לשמש ,בה שתילה צעירה נמוכה ,שביל אבני דריכה גיאומטריות המקביל לחזית הבנין,

התיעוד ההיסטורי וניתוח הגינה הקיימת מאפשרים ללמוד מעט על עיצוב הגינה הקדמית ועל השטחים

וכן ערוגה היקפית הסמוכה למרפסת ,והממשיכה גם על הצד המערבי ,המורכבת מסלעי כורכר ללא סיתות ,כך

הפתוחים מסביב לבית מקס ליבלינג .התיעוד שהגיע אלינו על ההיבט הנופי מצומצם יחסית לתיעוד האדריכלי:

שהיא בפועל ערוגה-מסלעה .התמונה משקפת היצמדות עיצובית לתכנית המקורית ,כשהחומרים והצמחיה הם

בהיעדר תוכניות מפורטות של חלל הכניסה ושל הגינה ,אנו נאלצים להסתפק ברישום חזית הבנין ואיזומטריה

אינטרפרטציה חופשית של המבצע .הבנתנו היא כי ,הגינה הקדמית נשתלה בצורה מוקפדת עם סיום בנית

מאת דב כרמי ,כדי ללמוד על כוונות המתכנן .מספר תמונות מהעשור הרביעי למאה ה 20-מאפשרות שחזור

הביניין .שביל הגינה הקדמית ,המורכב מאבני דריכה מלבניות בתכנית ,תורגם בפועל לשביל אבני דריכה

חלקי של הגינה בשנים הראשונות לאחר הקמתה .המצב המקורי המשוחזר מתיחס לשנים שבין  1936לבין

מרובעות בשטח .הערוגה ההיקפית שבתכנית ,המראה מסה לא מוגדרת של צמחיה –כנראה שיחים בצמיחה

 1942בערך .בהקשר הנופי ,הנסתר עולה על הגלוי .ההתיחסות כאן מתמקדת על הגינה הקדמית ועל חלל

חופשית ,הפכה לערוגת-מסלעה ,המוגדרת על ידי סלעי כורכר קטנים בלתי מעובדים .ערוגה-מסלעה צרה

הכניסה ,האזורים הייצוגיים .המידע מועט לגבי הגינה האחורית ,השטח הפתוח בצד המזרחי ובצד המערבי

הייתה תצורה נפוצה באותם הימים בתל אביב .בגינה הקדמית היו נטועים צמחים נמוכים או שהיו מיועדים

מעבר לחלל הכניסה .צילומים משנות ה 90-למאה הקודמת ,לפני ואחרי השיפוץ בשנת  ,1997מלמדים אותנו

להגיע לגודל בינוני (עד ל 1-1,20-מ') ,כאשר הגינה כולה היתה בפועל ערוגה מוגבהת בעלת ניראות גבוהה

דבר מה על המצב המקורי (לדוגמה :ערוגה בגינה האחורית ,עם קיר תומך מאבני כורכר) ודבר מה על הצמחיה.

מהרחוב .מניסיונות הזיהוי של הצמחיה ,מתברר כי בערוגה-מסלעה ,נשתלה בעיקר צמחיה סוקולנטית

יש להתיחס במלא הזהירות למסקנות המובאות כאן.

המתאימה לשמש :זוהו מיני אלוי ,חלבלוב ,צ'ראוס ,צבר ,כידונן תלת פסי ,וייתכן גם פ'יטנה .הזיהוי חלקי בלבד,

המידע על הצמחיה ההיסטורית מצומצם עוד יותר ,כי הצמחיה "המקורית" אינה קיימת עוד ,וכנראה שגם

כי חלק מהצמחים בצילום לא זוהו או שהזיהוי אינו וודאי ,אולם סביר להניח שהמסקנה לגבי אופי הערוגה-

הצמחיה הוותיקה ביותר ,כגון אקסמפלר הדרקונית הגדולה בערוגה המערבית ,נשתלה כמה שנים אחרי הקמת

מסלעה בגינה הקדמית ,השתולה בעיקר בצמחים סוקולנטיים ,היא נכונה .לצערינו ,לא התאפשר זיהוי הגדר

הביניין (.)1936

החיה ,כי היא נראית במעומעם בצילום.

בסקירה זו ,אנחנו מסכמים את המידע ,שניתן היה לדלות מהתיעוד הלא עשיר ומתצפיות בשטח ובסביבה
הקרובה לבנין .בנוגע לאופי הצמחיה ,אנו נעזרים גם בהשוואה עם צמחיה הגינות ההיסטוריות בקרבת מקום,
ובכלל בגינות העיר הלבנה.
המרכיב החדשני והייחודי בתכנון השטח הפתוח של בית מקס ליבלינב הוא פרגולת הבטון הארוכה ,המכסה
את שביל הכניסה לאורכו ,בשונה ממקרים אחרים הידועים בתל אביב באמצע שנות השלושים ,בהם אנו רואים
פרגולת בטון קטנה יחסית ,דמוית גגון ,בסמוך לכניסה .הפרגולה ,כפי שכבר הוזכר ע"י אד' טל איל ,ממשיכה את
קו המרפסת בקומת הקרקע ,וכך יוצרת רציפות בין חללים פנימיים לחיצוניים ,במשחק עיצובי מתוכחם .לאורך
שביל הכניסה ,עציצי בטון מעוצבים וערוגות אורכיות מוגבהות מלווים את ההולך על השביל ,שיכול להרגיש
כאילו הוא חוצה גינה .בתכנון המקורי של החלופה המוכרת לנו משנת  ,1934הערוגות צרות ובמפלס הקרקע.
בפועל נבנתה מערכת ערוגות ומיכלים בגבהים שונים ,עם אפקט של מדרגה בצד המערבי של השביל.
גינה קדמית אל רחוב אידלסון
כנראה ,שהגינה הקדמית הקטנה ,עוצבה לפי עקרונות לה קורבוזיה ,במינימליזם ופשטות .בתמונה של הצלם
יצחק קלטר ,שכנראה צולמה עם תום השתילה בערך בשנת  ,1936-7הגינה דומה ,אם כי לא לגמרי זהה,
הערה :פרק זה נערך על סמך סקר צמחיה מלא שנערך ע"י ד"ר עדה ויטוריה סגרה.
להרחבה ראה בסקר נופי –היסטורי בית מקס ליבלינג כנספח לתיק התיעוד
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קיים מידע מועט על הפס המגונן המקורי לאורך הגבול המזרחי .מה שניתן להבין מצילום

(פיקוס חלוד) ועץ קטן בעל נוף מעוגל (פ'יטנה).

משנת  1942בערך ,הוא כי בפינה דרומית-מזרחית ,ליד הכניסה ,הייתה ערוגה מוגבהת,
התחומה על ידי הגדר ושפת אבני כורכר בעיבוד חלקי .היא הייתה מרובעת או מלבנית.
בתוך ערוגה זו היה נטוע עץ אשל הפרקים ,שהיה בעל נראות גבוהה ,והיה עוד במקומו
בשנת  .1949אשל הפרקים נמצא גם על המדרכה כעץ רחוב ,וגם בתוך גינות אחרות ברחוב
אידלסון .המשך השביל המזרחי ,כנראה לא היה מלווה בערוגה בצד הגבול עם גינת אידלסון
 ,31כפי שניתן לראות בהגדלת פרט מצילומו של יצחק קלטר משנת  1936-7בערך .מגינת

אידלסון  ,31צמח מטפס שזהותו לא ידוע ,שיצר מסה ירוקה מעל השביל המזרחי של
אידלסון  ,27הנראית היטב בצילום האויר משנת  ,1936שהיא שנת סיום בנית בית מקס
ליבלינג.
על הגינה האחורית ,המידע אינו רב :צילומי אויר היסטוריים מראים מסה של עצים הנטועים
לאורך גבול המגרש הצפוני .בצילום הגינה האחורית ,שצולם לקראת השיפוץ בשנת ,1997
ניתן לראות ערוגה רחבה יחסית ,עם שביל צר שקוע המפריד בינה לבין הביניין .הערוגה
האחורית היתה חתומה בקיר תומך מאבני כורכר בעיבוד חלקי ,הדומות לשפת הערוגה
המוגבהת בפינה הדרם מזרחית ,הגובלת עם גינת אידלסון  .31נראה כי אלמנט הכורכר,
שהיה חשוב ,אבד לחלוטין מהגינה של היום .בתוך הערוגה האחורית ,היו בשנת 1996
לפחות שלושה עצי פרי הדר ,שניים מהם עדין קיימים .משערים כי ,במקור ,היו עצי פרי הדר
נוספים בגינה האחורית.
השטחים הפתוחים במזרח וצפון הביניין שונו בצורה משמעותית במסגרת שיפוץ .1997
לעומת זאת ,השטח הפתוח בצד המערבי ,מעבר לכניסה לבנין ,נותר שטח פתוח ,אם כי הוא
היום מרוצף.
אחד השינויים המהותיים ביותר ,שהשפיעו על אופי הגינון בבית מקס ליבלינג ,הוא שינוי תנאי
ההארה של הגינה בצד הכניסה ובגינה הקדמית .כפי שרואים מתמונה מסוף שנות ה 30-ועד
תחילת שנות ה ,40-חלל הכניסה היה שרוי בתנאי חצי-צל ,צל שנוצר על ידי עצי הרחוב והגדר
הגבוהה שהפרידה בין חלל הכניסה לגינת השכן (אידלסון  .)27היום חלל הכניסה שטוף שמש
משעות הצהריים ועד הערב.
לעומת זאת ,הגינה הקדמית עברה תהליך הפוך :היא תוכננה כגינה חשופה ,וגם כך נבנתה
במחצית השניה של שנות ה .30-היום מרבית השטח בגינה הקדמית מוצל על ידי עץ גבוה
הערה :פרק זה נערך על סמך סקר צמחיה מלא שנערך ע"י ד"ר עדה ויטוריה סגרה.
להרחבה ראה בסקר נופי –היסטורי בית מקס ליבלינג כנספח לתיק התיעוד
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כוונת המתכנן

למעלה :רישום חזית הבית ,מאת דב כרמי ()1934
למטה :פרט מוגדל של חלל הכניסה .הגינון המתוכנן בשלב ראשוני זה
היה בערוגות נמוכות ,המקבילות לשביל הכניסה .הפרגולה היתה
חופשיה מצמחיה ,לא היתה סבכת מתכת מעל הגדר ולא היה שער.

הערה :פרק זה נערך על סמך סקר צמחיה מלא שנערך ע"י ד"ר עדה ויטוריה סגרה.
להרחבה ראה בסקר נופי –היסטורי בית מקס ליבלינג כנספח לתיק התיעוד
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ניתוח עיצובי-נופי :השטחים הפתוחים מהווים את הרקע ואת הבסיס ממנו "צומח הבנין" .הגינה
הקדמית ( )1וחלל הכניסה ( )2חובקים את הבנין ויוצרים שטח פתוח אחד בצורת "ר" בעל רציפות

3

עיצובית ,הנראה כמקשה אחת .פרגולת הביטון ,הראשונה מסוגה בתל אביב ,מלווה את שביל
הכניסה וממקדת את התנועה ואת המבט לכיוון הכניסה לבנין .בנןסף ,היא מעוצבת בגובה מעקה
מרפסת קומת הקרקע ,וכך יוצרת השליה שהיא המשכה של המרפסת .הכניסה מהרחוב פתוחה,
ללא שער ,אין סבכה מעל גדר הגינה הקדמית ,כך שהקשר עם הרחוב ישיר.
יעוד השטח הפתוח המערבי ,הנמצא מעבר לכניסה לבנין אינו מוגדר ברישום זה .הפס המגונן
האחורי ( ,)3שרק חלק ממנו נראה ברישום ,שתול בשורת עצים היוצרים מסך לכיוון צפון .אין מידע
ברישום זה על הפס המגונן בחלק המזרחי לבנין.

1

יש כאן חיבור עיצובי של שתי חזיתות מאונכות זל"ז (הדרומית והמערבית) ומשחק עדין בין חוץ

2

לפנים .באופן עקרוני ,כוונת המתכנן זו נשמרה גם בביצוע.

איזומטריה של הבנין והשטחים הפתוחים ,רישום מאת דב כרמי 1934 ,בערך (מתוך כרמי-מלמד ,עדה
ופרייס ,דן ,אדריכלות בפלשתינה וא"י בימי המנדט הבריטי ,1917-1948 ,תל אביב ,2011 ,עמ' .)138

.1הגינה הקדמית :שטח מגונן ברוחב  2.5מ' בין הבנין לרחוב ,המקביל לקוו הרחוב ,מפלס

1

הערוגה יחסית לרחוב אינו ברור ,נראה כאילו כאן אין הגבהה של הערוגה ,וקיימת גדר בנויה
מסביב .עיצוב הגינה פשוט :עץ בודד בפינה המזרחית ,שביל מקביל לבנין העשוי מאבני
דריכה מלבניות המונחות במרחקים קבועים על שטח הגינה (ייתכן מדשאה) ,ועוד ערוגה
שטיבה אינו ברור ,המקבילה לבנין ולשביל בסמוך לבסיס הבנין ובסמוך לגבול הגינה
המזרחי .שיח בודד מבצבץ מהגדר ועוד שיח נמוך נמצא בחלק המזרחי .העץ ממוקם בחזית
ובצד ,כך שהוא מדגיש את הבנין ואינו מסתיר את הקווים הנקיים העיקריים שלו .כל
הצמחיה ,מלבד העץ ,נמוכה .הגדר המקיפה את הגינה נמוכה ,כך שהגינה נראית בבירור
מהרחוב .בסך הכל יש כאן גינה קטנה מודרנית ,לא עמוסה ,חשופה לשמש ,שאינה מסתירה

2

את קווי הבנין.
 .2חלל הכניסה :הפרגולה מלווה את שביל הכניסה .אין כאן ערוגות ושטחים מגוננים,
בשונה מהרישום משנת  ,1934כאשר העמודים נשענים על קיר המפריד בין השביל לשטח
בכיוון מערב .החלק הזה בוצע בפועל בצורה שונה מהמתוכנן .אולם המבואה מחייב את מי
שנכנס לעשות תפנית  90⁰כדי לעלות במדרגות .בעת היציאה ,החלון הנפתח מערבה,
איפשר צפיה בגינת הוילה השכנה ,ברח' אידלסון ( 27נהרסה בתחילת שנות ה 70-לבנית
בית דירות גבוה).
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הגינה הקדמית ההיסטורית – השוואה בין התכנון לבין הביצוע

הגינה הקדמית ההיסטורית

מימין :פרט המוגדל באיזומטריה מאת דב כרמי

משמאל :הצילום הראשון בו רואים בבירור את הגינה הקדמית

למטה :פרט מוגדל של צילום יצחק קלטר.

שבסמוך לחזית הבנין ,הפונה לכיוון דרום .ניתן לראות כי ריצוף

בהשוואה ,ניכר המאמץ לממש גינה על פי רוח התכנון .מדובר על גינה

המדרכה אינו אחיד .הגינה הקדמית מוגבהת יחסית למפלס

פתוחה לשמש ,בה צמחיה נמוכה עד בינונוית.

הרחוב (הפרש מפלסים משתנה בהתאם לשיפוע הרחוב) ,מוקפת

המרכיבים הניתנים לזיהוי בבירור הם:

גדר בנויה ומעליה סבכת מתכת .הגינה כולה חשופה לשמש

 שביל אבני דריכה מלבניות (בתכנית) או מרובעות (בגינה) ,המקביל
לחזית הבנין

ובתוכה צמחיה נמוכה ,שכנראה נשתלה זמן קצר לפני הצילום.

 ערוגה צרה הסמוכה לבנין ,המורכבת מאבני כורכר בלתי מסותתות,

בצילום ניתן לזהות עץ רחוב בוגר מערבית לכניסה לאידלסון ,29

לפי המסורת הציורית ( ,)picturesqueובהתאם לנוהג שהיה נפוץ

כנראה אשל הפרקים ( )Tamarix aphyllaבן כ 10-15-שנה.

בגינות תל אביב של אותה תקופה .בתכנית ישנה ערוגה ,ללא פירוט

בתוך הגינה שמול בית מקס ליבלינג ,,נראה בבירור תצליל שלושה

החומרים.

עצים :שני אשלים ( )Tamarix aphyllaבצדדים ואראוקריה רמה

 בנוסף ,נראית שתילה אחידה במרחקים קבועים ,כנראה גדר חיה,

( )Auraucaria excelsaבאמצע ,כשתילה צעירה –בת 2-3

בסמוך לסבכת המתכת .הצילום אינו מאפשר את זיהוי הצמח.

שנים .השתילה הזו נותנת אינדיקציה על סוגי הצמחיה הנפוצים
בגינות הרובע הזה בשנות ה 40-למאה הקודמת.

 בפינה הימנית צמח אלוי וורה ( )Aloe veraצעיר ולידו שתיל פ'יטנה

אלוי אמיתי

פ'יטנה?

צ'ראוס פרוביאני או צבר

חלבלוב משולש

(’ )Plumeria rubra ‘acutifoliaצעירה ,חלבלוב משולש ( Euphorbia
 )trigonaוצ'ראוס פרוביאני ( ,)Ceresu peruvianusצבר וכידונן תלת
פסי.

חזית בית מקס ליבלינג עם הגינה .צילום י .קלטר,
מתוך האוסף המופקד בספרית מוזיאון תל אביב,
ללא תאריך (בערך )1936-7

שתילה לא מזוהה

הערה :פרק זה נערך על סמך סקר צמחיה מלא שנערך ע"י ד"ר עדה ויטוריה סגרה.
להרחבה ראה בסקר נופי –היסטורי בית מקס ליבלינג כנספח לתיק התיעוד

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

שתילה לא מזוהה

כידונן תלת פסי (?)

צבר (ללא קוצים?)

שתילה לא מזוהה
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השימור הנופי

היבטי שימור נופי
השטחים המגוננים בבית מקס ליבלינב נשמרו בצורה כמעט שלמה ,למעט הערוגות הצד המזרחי והאחורי ,ששונו

בשנים שמיד לאחר השיפוץ משנת  ,1997פלשו לגינה הקדמית זריעים שהובאו מגינות שכנות על ידי הרוח או על

במסגרת השיפוץ של שנת  .1997ידוע בוודאות כי הערוגה בגינה האחורית הוקטנה ,ואילו השטח המגונן בצד

ידי ציפורים .תנאי ההארה מעל קרקע הגינה הקדמית הם היום של חצי צל ,למעט החלק המזרחי של אותה גינה

המזרחי הנוכחי הוא תוספת מאוחרת .שטחי הגינה הקדמית ,ושל עציצי הבטון והערוגות בחלל הכניסה נשמרו.

קדמית .בין הצמחיה ההיסטורית שמסרבת להעלם ,מוצאים את המגינית הגדולה ,צמח עשבוני רב-שנתי ,שכנראה

התחולל שינוי מהותי בתנאי ההארה של הגינה הקדמית והמערבית .מה שהיה במקור חשוף לשמש ,במפנה דרומי –

ניסו להסיר מהגינה ,אולם הוא ממשיך לפרוץ שוב ושוב .יש להתחשב בתופעה זו בעת השיקום.

הגינה הקדמית -היום בחלקו נמצא בתנאי צל ,שמטילים הפיקוס והפ'יטנה .הערוגה המערבית ,שבמקור היתה סגורה

בערוגה המערבית :מהצמחיה ההיסטורית הוותיקה השתמרה הדרקונית הגדולה ,ומהצמחיה ההיסטורית היותר

על ידי גדר גבוהה לכיוון השכן ,ומוצלת על ידי האשלים הנטועים ברחוב ,היום חשופה לגמרי לכיוון מערב .בשל כך,

צעירה 2-3 ,בוגנביליות ,שיחים מטפסים היסטוריים מבחינת השימוש הרווח בתל אביב .צמחי הבוגנביליה ,אותם

יש להתחשב בשינויים המהותיים האלה בנקיטת פעולת שימור.

גזמו קרוב לקרקע לאחר שהם צמחו מעל הפרגולה וגרמו לה לנזקים בשל המשקל ,היום פורצים מחדש .כל שאר

שינוי נוסף ,טמון בהעלמות ערוגות הכורכר בקצה המזרחי של הגינה הקדמית והאחורית .השימוש בסלעי כורכר

הצמחיה חדשה יחסית ,נשתלה אחרי שיפוץ  ,1997והיא בעלת אופי סובטרופי.

בלתי מסותתים או מסותתים בדרגות שונות של גימור ,היה אופיינית בגינות תל אביב ,מתקופת העיר הלבנה ועד

שני עצי פרי ההדר בגינה האחורית ,הם חלק משורת עצים ארוכה יותר (ב 1997-היו  3עצים) ,במקור כנראה יותר.

שנות ה 60-למאה הקודמת.

היא חלק מהצמחיה ההיסטורית וראויה לשימור וחיזוק.

לא ניתן להציע חוות דעת לגבי השטח הפתוח לאורך החזית המערבית ,מעבר לחלל הכניסה ,מלבד שהיה בו
מדשאה לא מטופחת לפני שיפוץ  ,1997לכן אין כאן התיחסות לשטח זה.

הערכה היסטורית-נופית ()Historic Landscape Assessment
השטחים המגוננים הסמוכים לבית ליבלינג בתל אביב ,בעלי ערך אסוציאטיבי ,בהיותם צמודים לבנין היסטורי בעל
איכויות תכנון גבוהות .הם חשובים בנוף האורבני ,בעיקר בהגדרת אופי חזית הרחוב ,ועל כן בעלי ערך מרקמי.
מבחינה עיצובית ,חלל הכניסה ,בו פרגולה ארוכה ,הוא ייחודי ויחיד .כמן כן ,המערכת המדורגת ,שבצל הפרגולה,
הכוללת עציצי בטון בנויים ,ערוגת-תעלה וערוגה רחבה בחלל הכניסה ,ייחודית לגינה זו ,ועל כן ,יש לה חשיבות
שימורית נוספת .בנוסף ,בגינה נטוע אקסמפלר נדיר במימדיו של דרקונית גדולה ( ,)Dracaena dracoשהפך בחלוף
השנים לצמח מרשים ,הבולט על רקע המבנה וייחודי ברחוב .חשיבות הנוף המעוצב הנה בעל ערך שימורי גבוה,
ברמה עירונית.

אופו הצמחיה ההיסטורית
לא כל סוגי הצמחים שנשתלו בגינה ידועים לנו .בגינה ההיסטורית המתועדת ,ניכרת שתילה של צמחים אוהדי שמש
בגינה הקדמית ,הכוללת שיחים ובני שיח בודדים ,ובעיקר אוסף של סוקולנטים וקסרופיטיים .שתילת vאשל בתוך
הגינה הקדמית ,היתה כנראה נקודתית לפינה הדרום-מזרחית .שתילת הפיקוס וכמעט כל הצמחיה הנמצאת בגינה
הקדמית (דקל תמר ,ווגינגטוניה בשני מקומות) ,נראית אקראית ,הצמחים ממוקמים ללא תכנית.

בית מקס ליבלינג
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המלצות
להלן מספר המלצות לשימור הגינה:

בשנים שמיד לאחר השיפוץ משנת  ,1997פלשו לגינה הקדמית זריעים שהובאו מגינות שכנות על ידי הרוח או על

• לערוך דיון לגבי תדמית הגינה הרצויה ,ובהתאם לכך להחליט האם להסיר את הפיקוס החלוד בגינה הקדמית או

ידי ציפורים .תנאי ההארה מעל קרקע הגינה הקדמית הם היום של חצי צל ,למעט החלק המזרחי של אותה גינה

להשאירו .הפיקוס הוא עץ גבוה ודומיננטי ,אינו מאפשר שחזור הגינה לפי המתווה המקורי.
• בהתאם לתוצאות ההחלטה ,אפשר לשחזר את מתווה הגינה המקורית ,על פי כוונת המתכנן או ,לחלופין ,לתכנן

קדמית .בין הצמחיה ההיסטורית שמסרבת להעלם ,מוצאים את המגינית הגדולה ,צמח עשבוני רב-שנתי ,שכנראה
ניסו להסיר מהגינה ,אולם הוא ממשיך לפרוץ שוב ושוב .יש להתחשב בתופעה זו בעת השיקום.

מחדש את הגינה על פי התנאיים העכשווים ,תוך שימוש בצמחיה התואמת את האופי הצמחי של הגינות

בערוגה המערבית :מהצמחיה ההיסטורית הוותיקה השתמרה הדרקונית הגדולה ,ומהצמחיה ההיסטורית היותר

ההיסטוריות בתל אביב.

צעירה 2-3 ,בוגנביליות ,שיחים מטפסים היסטוריים מבחינת השימוש הרווח בתל אביב .צמחי הבוגנביליה ,אותם
גזמו קרוב לקרקע לאחר שהם צמחו מעל הפרגולה וגרמו לה לנזקים בשל המשקל ,היום פורצים מחדש .כל שאר

• לשמר שימור מחמיר את הדרקונית הגדולה.

הצמחיה חדשה יחסית ,נשתלה אחרי שיפוץ  ,1997והיא בעלת אופי סובטרופי.

• לשמר שימור מחמיר את הפ'יטנה בגינה הקדמית.
• להחליט האם להסיר את הבוגנוויליות ,ובמידה ומעדיפים להשאירן ,יש לעצב אותן בצורה שתמנע את השתלטותם
מחדש על הפרגולה.

שני עצי פרי ההדר בגינה האחורית ,הם חלק משורת עצים ארוכה יותר (ב 1997-היו  3עצים) ,במקור כנראה יותר.
היא חלק מהצמחיה ההיסטורית וראויה לשימור וחיזוק.

• בכל מקרה ,יש לחזק את הצמחיה הסוקולנטית והקסרופיטיית ,הן לתאני שמש והן לתנאי צל ,כי היא היתה בעלת
נוכחות בגינה זו ,ובגינות אחרות ברחוב ביאליק ואידלסון.
• מומלץ לחזק את שתילת עצי פרי הדר בגינה האחורית ,תוך השלמת השורה עד הקצה המערבי.
• באזור הכניסה ,אפשר להשאיר את השתילה הקיימת במיכלי הבטון ,כדאי לתכנן מחדש את הערוגה המערבית,
ולשתול מחדש את הערוגה –תעלה.

רשימת צמחים המומלצים לשיקום הגינה
בהשמך רשימת צמחים המומלצים לשיקום הגינה .הרשימה בת שלושה חלקים:
 – Iעצים ושיחים ,צמחים עשבוניים גדולים
 -IIצמחיה המתאימה לצל
 -IIIצמחית קסרופיטיים וסוקולנטיים.
הרשימות הן בגדר הנחיה בלבד ,ומתוכן ניתן לבחור את אשר מתאים לתכנון מחדש\שיקום הגינה .הרשימות בנויות
על מחקר שנעשה לגבי גינות תל אביב ,ומותאמות למקרה הספציפי הנדון כאן.

הערה :פרק זה נערך על סמך סקר צמחיה מלא שנערך ע"י ד"ר עדה ויטוריה סגרה.
להרחבה ראה בסקר נופי –היסטורי בית מקס ליבלינג כנספח לתיק התיעוד

בית מקס ליבלינג
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המלצות
להלן מספר המלצות לשימור הגינה:
• לערוך דיון לגבי תדמית הגינה הרצויה ,ובהתאם לכך להחליט האם להסיר את הפיקוס החלוד בגינה הקדמית או להשאירו.
הפיקוס הוא עץ גבוה ודומיננטי ,אינו מאפשר שחזור הגינה לפי המתווה המקורי.
• בהתאם לתוצאות ההחלטה ,אפשר לשחזר את מתווה הגינה המקורית ,על פי כוונת המתכנן או ,לחלופין ,לתכנן מחדש את
הגינה על פי התנאיים העכשווים ,תוך שימוש בצמחיה התואמת את האופי הצמחי של הגינות ההיסטוריות בתל אביב.
• לשמר שימור מחמיר את הדרקונית הגדולה.
• לשמר שימור מחמיר את הפ'יטנה בגינה הקדמית.
• להחליט האם להסיר את הבוגנוויליות ,ובמידה ומעדיפים להשאירן ,יש לעצב אותן בצורה שתמנע את השתלטותם מחדש על

הפרגולה.
• בכל מקרה ,יש לחזק את הצמחיה הסוקולנטית והקסרופיטיית ,הן לתאני שמש והן לתנאי צל ,כי היא היתה בעלת נוכחות
בגינה זו ,ובגינות אחרות ברחוב ביאליק ואידלסון.
• מומלץ לחזק את שתילת עצי פרי הדר בגינה האחורית ,תוך השלמת השורה עד הקצה המערבי.
• באזור הכניסה ,אפשר להשאיר את השתילה הקיימת במיכלי הבטון ,כדאי לתכנן מחדש את הערוגה המערבית ,ולשתול
מחדש את הערוגה –תעלה.

רשימת צמחים המומלצים לשיקום הגינה
בהשמך רשימת צמחים המומלצים לשיקום הגינה .הרשימה בת שלושה חלקים:
 – Iעצים ושיחים ,צמחים עשבוניים גדולים
 -IIצמחיה המתאימה לצל
 -IIIצמחית קסרופיטיים וסוקולנטיים.
הרשימות הן בגדר הנחיה בלבד ,ומתוכן ניתן לבחור את אשר מתאים לתכנון מחדש\שיקום הגינה .הרשימות בנויות על מחקר
שנעשה לגבי גינות תל אביב ,ומותאמות למקרה הספציפי הנדון כאן.

הערה :פרק זה נערך על סמך סקר צמחיה מלא שנערך ע"י ד"ר עדה ויטוריה סגרה.
להרחבה ראה בסקר נופי –היסטורי בית מקס ליבלינג כנספח לתיק התיעוד
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פרק  -9שילוט
ניתוח היסטורי של השילוט המקורי במבנה
בצוואה של בעלי הבניין טוני ליבלינג ,נרשם כי הבית יינתן לעיריית תל
אביב כמתנה לאחר פינוי הדיירים .כמו כן ,נכתב כי מעל הכניסה לבית

בחזית ייקבע שלט שבו יופיעו השמות מקס וטוני ליבלינג כתורמי הבית.
לאחר ביצוע הצוואה תפורק החברה ליבלינג בע"מ.

בצילום מתקופת השיפוץ בשנת 1999ניתן למצוא שילוט

צילום עדכני של המבנה -שלט בחזית על גבי

בצילום ההיסטורי ניתן למצוא שילוט לקליניקה של פרופ'

בהתאם לצוואת טוני ליבלינג ע"ג החזית הקדמית.

הפרגולה הבנויה

אשרמן שהיתה בקומה הראשונה.

בית מקס ליבלינג
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פרק  -10טכנולוגיית הבנייה
טכנולוגיה

מסדים/יסודות

המבנה ברחוב אידלסון  29הינו מבנה בן  3קומות ומרתף אשר השלד שלו עשוי מבטון מזוין .מתחת לבניין
קיים מרתף והביסוס של השלד -יסודות בודדים (לפי מסמכים היסטוריים) .העמודים נמצאים בתוך הקירות
אבל לא נבדק קיום של חיבורי שיניים בין קיר הבלוקים לעמוד .המרפסות בבניין זיזיות ויש להם אלמנט הצללה
מבטון .קירות החוץ מעובים.

ע"פ מסמכים היסטוריים המבנה מבוסס על יסודות בודדים ללא קורות קשר בניהם .על מנת לקבל מידע

בבניין משולב חדר מדרגות מבטון מזוין.

מפורט יותר יש צורך בחפירה של בורות בדיקה בסמוך למסדים (מופיע כהמלצה בסוף הסקר ההנדסי).
אלמנטים נושאים אנכיים:

מצילומים הסטוריים של הבניין ומהמסמכים הסטוריים ניתן להסיק כי:

עמוד בטון טיפוסי

יסודות :מבטון מזוין

עמודי הבטון משולבים בקירות ובמידות שונות החל מעובי  20ס"מ .לא התאפשרו בדיקות חודרניות בעמודים

עמודים וקורות :מבטון מזויין

לחשיפת מיקום וגודל הזיון.

קירות פנימיים :לבני סיליקט

קיר חוץ

מחיצות :לבני סיליקט

קיר החוץ בנוי משורות לבני סיליקט/זיפ-זיפ במידות .6/11/22

תקרות :מבטון מזוין

לפי עובי הקיר ,ניתן להניח שקיימת הצלבה בשיטת ההנחה של הלבנים (לצורך וידוא נדרשת חשיפת טיח
רחבה יותר) ,שורה אחת יושבת לאורך ובשורה שמעליה יש שני בלוקים לרוחב.

קיר החוץ מחופה חיצונית בשכבת טיח חלק [מצב כיום] ובשכבת טיח פנים.

חתך של קיר חוץ (הנחה ללא בדיקה מקיפה)
קיר פנים
קירות הפנים בנויים מלבני זיפ-זיף ובעוביים של  12ו  6ס"מ.
קיר הפנים מחופה משני צדדיו בטיח.
מעקה מרפסת
מסמך מתאריך לא ידוע

מסמך מתאריך 11.02.1936

תוכן המסמך  :חתך א-א
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

תוכן המסמך  :תכנית קומות א ו-ב וסימון הקורות בבניין
מקור  :ארכיון עיריית ת"א

בית מקס ליבלינג
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מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
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פרק 10
טכנולוגיית בנייה

במעקה המרפסת אין אפשרות כרגע לבדוק את שיטת הבנייה ומידותיו כיום גובה  100ס"מ ובעובי  14ס"מ.

10.1
טכנולוגיית בנייה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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פרק  -10טכנולוגיית הבנייה
אלמנטים נושאים אופקית -רצפות
גג
גג המבנה זהה לשאר התקרות ביניים ובנוי מתקרת צלעות במידות זהות של צלעות ועוביין .אין אפשרות כיום
לדעת את חתך הגג( .ראה שרטוט).
תקרת ביניים

התקרה הינה תקרת צלעות עם מילוי בלוקי בטון.
מידות הצלעות :רוחב הצלע  5ס"מ ,אורך הבלוק (מרחק בין צלעות)  40ס"מ ,רוחב הבלוק  25.5ס"מ .גובה
הבלוק  13ס"מ .עובי שכבת הבטון העליונה מעל הבלוק (טופינג) אינו ניתן לבדיקה ללא חציבה של הרצפה.

תקרת צלעות

חתך דרך תקרת האינטרסול
ומעקה הגג

תקרת אינטרסול
תקרת האינטרסול היא תקרה מונמכת מעל המרפסת .בינה לבין תקרת הקומה שמעליה קיים חלל אויר
שהגישה אליו היא דרך  2פתחים .עובי התקרה  5ס"מ [מידה נקודתית בלבד].
בסך הכול ,מונמכת תקרת האינטרסול מתקרת הקומה בערך  80ס"מ.
תקרת צלעות עם חיבור לתקרת מרפסת

*פרק זה הינו תמצית סקר הנדסי היסטורי שנערך ע"י שפר-רונן מהנדסים המופיע כנספח לתיק התיעוד

בית מקס ליבלינג
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10.1
טכנולוגיית בנייה
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פרק  -10טכנולוגיית הבנייה
פתחים

חגורות היקפיות
חגורה היקפית קיימת מבטון מזוין 22/12 ,ס"מ עם  2מוטות זיון  8מ"מ וללא חישוקים גלויים.
גובה החגורה  220ס"מ תחת UKשל התקרה.

קורת משקוף מעל פתח :לא התגלו קורות בטון ישירות מעל החלונות בהיות קיים בהם ארגז תריס גלילה.
לא נבדק קיום משקופי בטון מעל הדלתות.

קורות
קיימות קורות יורדות בכל החדרים .עומק הקורה הבולטת בחלל תחת התקרה היא עד  35ס"מ .בקירות החוץ
קיימות קורות אחדות היורדות עד  35ס"מ /אחר בתוך הקיר בצורה לא זהה בכל החדרים .לא ניתן היה לבדוק
ללא בדיקה פולשנית.

מדרגות
מידות :רום המדרגה  15ס"מ והשלח  30ס"מ.
שיטת המדרגות :אין מידע על חתך הפודסטים ,אין מידע על חתך המדרגה עצמה.

קורה יורדת בקיר חוץ .ניתן לראות את
הרשת של התיקון הצמנטי המאוחר

חגורת קשר שקושרת את הלבנים

חיבורי קורות עם קורה זיזית ופלדות הזיון (הנחה בלבד)
*פרק זה הינו תמצית סקר הנדסי היסטורי שנערך ע"י שפר-רונן מהנדסים המופיע כנספח לתיק התיעוד

בית מקס ליבלינג
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10.1
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פרק  -10טכנולוגיית הבנייה
מעקה מרפסת

מערכות ואלמנטים לא קונסטרוקטיביים
ארגז גלילה

סביב המרפסת קיים מעקה מבטון /לבנים.

בכל חלונות המבנה קיימים רגזי גלילה .הארגזים בנויים מעל החלון ובולטים מעבר למשור חזית
המבנה .עומק הארגז  27ס"מ .לכיוון החוץ קיים קיר בעובי  13ס"מ ולכיוון פנים קיים קיר בעובי  7ס"מ.

הרכב מדויק ניתן לדעת רק לאחר חשיפת הטיח .עובי הקיר  21ס"מ.
גובה המעקה מטר אחד .על הקיר קיים קופינג של אריחי טרצו ובין אריח לאריח יש הפרדה של פס פרספקס.
על מעקה המרפסת קיים עמוד פלדה שתומך את פינת המרפסת הזיזית.

פתח תריס הגלילה (חלון /דלת)
מעקה גג

מרפסת בחזית הראשית של הבניין

מידות מעקה הגג הם גובה כ 100ורוחבו  25ס"מ.
אין מידע על שיטת החתך הקונסטרוקטיבי.
מערכת מרזבים

סביב הבניין קיימים מרזבים .כפי הנראה לפי צילומים הסטוריים ,מדובר על מערכת המרזבים שהותקנה
בזמן השיפוץ.

"חלון פנס" במדרגות
החלון בנוי ממסגרת פלדה המחולקת ל  4חלקים
וחלוקת משנה בכל אחד מהריבועים.
קומת הגג -מעקה הקיפי בנוי

המסגרת עצמה מחוברת לקיר,
אך לא ניתן בשלב זה לזהות את כל פרט החיבור.

*פרק זה הינו תמצית סקר הנדסי היסטורי שנערך ע"י שפר-רונן מהנדסים המופיע כנספח לתיק התיעוד

בית מקס ליבלינג
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טכנולוגיית בנייה

10.2
שיטות וחומרי בניה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :

אדריכלות
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פרק  -10העברת חומרי בניה מגרמניה לישראל
במסגרת "הסכמי ההעברה"
הסכמי העברה שכונו "טרנספר" נחתמו בשנת  ,1933בין השילטונות הנאציים לבין ההסתדרות הציונית בגרמניה במטרה
להציל סחורות ורכוש של יהודי גרמניה ולהביאם לארץ ולאפשר גם ליהודי גרמניה לעלות לארץ .שילטונות המנדט עודדו זאת
כי נהנו גם מהכסף והציוד שאיפשר פתוח תעשייה.
חיים ארלוזרוב ,ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית אז ,היה בין מנהלי המשא ומתן.
במשך שנים נחשדו הרוויזיוניסטיים ברצח ארלוזרוב שהתנגדו למשא ומתן עם הגרמנים אך כ 50,000 -יהודים ניצלו בזכות

ההסכם ועלו לארץ בעלייה החמישית.
ערב מלחמת העולם השנייה הסתיימה פעילות הסכמי העברה.

עיתון דבר 1 ,בינואר ,1937 ,עמ' 4
באדיבות "עיתונות יהודית היסטורית

עיתון דבר 25 ,בספטמבר ,1936 ,עמ' 8
באדיבות "עיתונות יהודית היסטורית
*פרק זה נערך על סמך תקחיר היסטורי שנערך ע"י שולה וידריך

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 10
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10.3
הסכמי ההעברה
העברת חומרי בנייה
מגרמניה

טל איל
מנדלשטם  ,29ת"א
טל/פקס:
דוא"ל :
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פרק  -11מצב פיסי -שיטות וחומרי בניה
מסקנות* :
חומרי בניה

 .1מסקנות כלליות למבני הסגנון הבינלאומי:
למבנים שנבנו בסגנון הבין לאומי קיים מכנה משותף רחב בכל הקשור לסדקים במבנה .דבר זה מתקיים לאור

על חומרי הבניה ניתן ללמוד מהקיים בשטח וכן מהכתוב במסמכים ההיסטוריים המתייחסים
לבניה.

העובדה שטעויות תכנוניות -הנדסיות מסוימות חזרו על עצמם בכל המבנים מסוג זה .ע"פ רוב ,התופעות של
נשירת חלקי טיח ,סדקים וברזל זיון חלוד ,קשורים בקשר הדוק זה עם זה ותופעה אחת תורמת להתפתחות

חומרי הבנייה הטיפוסיים למבנה הם:
• בטון מזוין המהווה את שלד הבניין.

השנייה וחוזר חלילה.

• לבני סילקט המשמשות לחלק מקירות החוץ.

כשברזל הזיון בא במגע עם רטיבות ומלחים שקיימים באוויר עקב הקרבה לים בתל אביב -הוא מחליד .פעולת

• לבני זיף-זיף המשמשות לקירות חוץ ופנים.

החלודה מגדילה את נפחו .באין מקום לברזל להתרחב ,הוא דוחק את הבטון והטיח וגורם לסדיקה ונשירה של

• זיון של מוטות חלקים לבטון.

חומרים אלו ,מה שגורם לחשיפה מוגברת של הברזל לרטיבות ומלחים ,ולהאצת התהליך.

• בלוק בטון לשימוש בתקרות הצלעות.

 .2מסקנות המפורטות לגבי מבנה אידלסון :29

• "קופינג" מטרצו /מוזאיקה על מעקות מרפסת.

•

• מסגרות פלדה לחלונות חדר המדרגות.

התפוררות הטיח והבטון שמכסה את הזיון בתחתית המרפסת הזיזית נגרמת עקב חדירת מים/אדים שנשארים
בתוך חלל האינטרסול ויוצרים תהליכי קורוזיה במיוחד עקב החיפוי בטון הדק מעל זיון תחתון של התקרה.

• מסגרות עץ לחלונות.
•

• תריסי גלילה מעץ.

הנזק באזור הפגוע במרתף (ברזל חלוד עד להתפוררות ואובדן מלא וחשיפה של ברזל זיון) נגרם כנראה

• מעקה עץ מיוחד למעקה .

כתוצאה מחיפוי דק ולא יעיל מעל הזיון ונזילה במערכת הביוב .ניתן לראות כי האזור הפגוע ביותר נמצא סביב

• קיימים אלמנטים מאוחרים כגון עמוד פלדה עגול ניצב במרפסות ,תקרות בטון מזוין
במרתף" ,שיפור" ממ"ד במרתף ועוד.

"ברך" חדשה בצנרת והמצב של ברזלי הזיון הולך ומשתפר ככל שמתרחקים מהצינור.
•

סדק אופייני המשכי בין קו החיבור של תקרות הביניים לקירות החוץ עקב החלשות נקודת החיבור ביניהם .יש
לציין שהסדק דק ["סדק חוטי"] ואין בו סכנה קונסטרוקטיבית.

חומרי בנייה עיקריים במבנה
בטון מזוין

עמודים ,קורות ותקרת צלעות

בלוק בטון

קיר חוץ ,מילוי בתקרת הצלעות

פלדה

מופיע כזיון בבטון ובחלונות.

•

קיים סדק אלכסוני בתחתית החלונות שנגרם בגין חוסר קורת בטון מתחת לחלון.

•

התנפחות או תפרחת על פני הקיר החיצוני של מעקה הגג הפנימי להתקפלות או התפוררות של הטיח עד
לעומק רב כולל שחיקה של הלבנים וחומר המליטה .כשל זה נגרם עקב חדירת מים ישירה למעקה ואולי גם
הרכב המעקה.

•

עלייה נימית של לחות בקומת הקרקע נגרמת עקב הצמדה של חיפוי קרקע או הקרקע עצמה לקירות המבנה.

•

הסדקים בקורות הפרגולה נובעים מחיבור הדוק של קורות העץ בתוך הבטון .לקורות העץ יש תכונה של
התנפחות והתכווצות לפי שינויי הלחות ודבר זה גורם למאמצים וסדיקה בבטון.

•

הסדקים סביב נק' הרתום של הברזל בפרגולה ובמעקה המרפסת נגרמים עקב שינוי הנפח שעובר הברזל
כאשר הוא מחליד .התנפחות זו גורמת למאמצים בבטון והוא נסדק.

•

קיימים סדקים בעמוד הבטון בכניסה למרתף.

*ראה טבלה מס'  1בהמשך הפרק.
*פרק זה נערך על סמך סקר התיעוד הנדסי שימורי ,שפר -רונן מהנדסים .להרחבה ראה נספח.

בית מקס ליבלינג

ר ח ו ב

א י ד ל ס ו ן

, 2 9

ת " א

מתכננים  :אדר' דב כרמי ,אינג' צבי ברק
שנת בניה 1936 :

פרק 11
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11.1
מצב פיסי
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פרק  -11מצב פיסי והערכה הנדסית
הבניין נבנה ברמה גבוהה מאוד.
בשנות 1990עבר המבנה שיפוץ כללי כולל טפול בכשלים קונסטרוקטיביים.
עובדות אלה תרמו לכך שכמעט ואין כיום כשלים קונסטרוקטיביים הנראים לעין במבנה.
הכשלים הם בעיקר בתחום הפיזי-שימורי ולא הקונסטרוקטיבי.

מצב הנדסי קיים -כשלים הנדסיים קונסטרוקטיביים
ככלל ,כשלים הנדסיים הם הגורם להידרדרותו של המבנה .כשלים אלה מתחלקים לשניים:
•כשלים הנדסיים קונסטרוקטיביים :
אלמנטים במבנה בהם קיימים פגמים המסכנים את יציבותו הסטטית של המבנה.
•כשלים הנדסיים פיזיים -שמוריים:
אלמנטים בהם הכשלים גורמים להרס חומרי גלם ,לרטיבות ,לחלודה וחוסר חלקים.
הכשלים הפיזיים-שמוריים אינם מסכנים סטטית את יציבות המבנה ,אך הופכים בטווח

מיפוי כשלים חזית מערבית

ארוך לכשלים ההנדסיים הקונסטרוקטיביים.

באופן כללי מצב המבנה טוב והוא בנוי ברמה גבוה שתרמה כמובן למצבו הפיזי האיכותי .יחד
עם זאת קיימים מספר כשלים אופייניים למבנים מסוג זה -לפירוט ,ראה סקר הנדסי מורחב.

מיפוי כשלים בתקרת המרתף

*ראה טבלה מס'  2בהמשך הפרק
*פרק זה נערך על סמך סקר התיעוד הנדסי שימורי ,שפר -רונן מהנדסים .להרחבה ראה נספח.

בית מקס ליבלינג
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פרק 11
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והערכה הנדסית

11.1
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והערכה הנדסית
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פרק  -11מצב פיסי והערכה הנדסית
טבלה מס'  -2המלצות עיקריות במבנה אידלסון  29ת"א

טבלה מס'  -1מסקנות עיקריות לכשלים במבנה אידלסון  29ת"א
התופעה

הבעיה

מקור הבעיה

ברזל זיון חשוף וחלוד
באופן קשה בתקרת
המרתף (מתחת לקו
המרפסות שירות).

התקרה איבדה את הברזל
שמחזיק אותה כנגד מאמצי
הכפיפה והיא עלולה
להתפרק ולקרוס.

נזילה ישנה שלא טופלה
בזמן שגרמה לרטיבות
ארוכת טווח באזור.

ברזל זיון חשוף וחלוד
בתקרה מעל האינטרסול
במרפסות

התקרה איבדה את הברזל
שמחזיק אותה כנגד מאמצי
הכפיפה והיא עלולה
להתפרק ולקרוס.

לחות שנכנסה לחלל מעל
תקרת האינטרסול גרמה
לחלודה מואצת.

סדיקה מתחת לחלונות

נזק לחזית המבנה וחדירה
של לחות ומלחים אל פנים
הקיר

חוסר בקורת בסיס לחלון
לתורמת לפיזור
המאמצים בתחתית
החלון.

עלייה נימית של לחות
בתחתית קירות החוץ

התנפחות של הטיח
החיצוני והתפתחות של
מיקרוביולוגיה על הקיר

הצמדה של חיפויי קרקע
או אדניות לקיר המבנה
ללא אלמנט ניקוז
מתאים .המפלט היחיד
של הלחות הוא דרך
הקיר.

סדקים בקורות הבטון
בפרגולה

החלשה של הקורות והאצת
תהליך החלודה של זיון
הפרגולה

קורות הפלדה שרתומות
לקורות הבטון החלידו,
שינו את נפחם וגרמו
למאמצים פנימיים
בקורות ולסדיקה.

הנושא לטיפול ביצועי

אופן הטיפול הביצועי

השלמת בדיקות לסקר

ביצוע בדיקות חודרניות ובדיקות
מעבדה.

ברזל זיון חשוף וחלוד

ניקוי ו/או החלפת הברזל החלוד.
השלמת בטון הכיסוי לעובי הדרוש.

סדקים בקירות החוץ

הסרת הטיח באזור ,השמה של קורות
מקומיות ו/או החלפת לבנים פגועות.

לחות בתחתית קירות החוץ

הרחקת האספלט והאדניות מקירות
המבנה והתקנת פרט ניקוז היקפי
(צינור שרשורי עם בד גיאוטכני).

*פרק זה נערך על סמך סקר התיעוד הנדסי שימורי ,שפר -רונן מהנדסים .להרחבה ראה נספח.

בית מקס ליבלינג
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פרק 11
מצב פיסי
והערכה הנדסית

11.2
סקירת בעיות
פיזיות והנדסיות
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פרק  -11מצב פיסי והערכה הנדסית

עליה נימית של מים בקירות החוץ
ניתן לראות את קילפוי הטיח מצד שמאל
סדקים באזור הפרגולה בכניסה

סדקים בקורת הפרגולה ליד קורות העץ

סדקים בקורה במדרגות למרתף

סדקים באזור החיבור של גדר הברזל בחצר הקדמית
עליה נימית של מים בקירות החוץ

ברזל חשוף וחלוד מעל תקרת האינטרסול
לפני השיקום של שנות  '1990נראים בברור בצילומים חלקי בטון מזוין פגוע
וזיון חשוף וחלוד.
בסקר נוכחי זה ממאי  ,2015לא התגלו מחדש פגיעות וכשלי בטון אלה.

ברזל זיון חשוף וחלוד בתקרת המרתף באזור צנרת הביוב

*פרק זה נערך על סמך סקר התיעוד הנדסי שימורי ,שפר -רונן מהנדסים .להרחבה ראה נספח.

בית מקס ליבלינג
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זיון חשוף בקורת הבטון בתחתית המדרגות
למרתף

סדקים והתנפחות טיח בפן הפנימי של חדר
המדרגות
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11.2
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פרק  -11מצב פיסי והערכה הנדסית
המלצה כללית
היות והמבנה במצב הנדסי סביר ,הטפול ההנדסי שמורי יכלול טפול נקודתי במקומות בהם קיימים

ג .המלצות מידיות לצורך תכנון

כשלים קונסטרוקטיביים ופיזיים שמוריים ,וטפול ביתר הכשלים ההנדסיים במסגרת תחזוקה

• בדיקות חיוניות מידיות הנחוצות לקבלת נתונים להשלמת הסקר ההנדסי לצורך תכנון למצב

שימורית שיטתית .במקרה של שיקום כללי של המבנה כתוצאה מתכנון אדריכלי חדש ,יש לקחת

הסטטי והדינמי של המבנה עבור השימושים החדשים המתוכננים בו:

בחשבון שחלק משיקום המבנה שבוצע בשנות ה '1990יחייב פתרונות הנדסיים חדשים.

•יש לבצע בדיקה אנליטית של מודל דינמי(*) ובדיקת העמסה של מכון התקנים ו/או ש"ע של

בהיות המבנה מיועד לשימושים ציבוריים ,יש לבצע בו את הבדיקות הסטטיות המתאימות.

תקרה טיפוסית במיוחד של כושר ההעמסה שלה – המבנה מתוכנן כמבנה ציבורי ,ובחלקו יהיה

היות והמבנה לא נבדק לעמידות לרעידות אדמה ,מומלץ לערוך בו את כל הבדיקות והניטור

אולם הרצאות עם מקסימום עומס.

והתאמתו לרעידות אדמה אפשריות.

•ביצוע הבדיקות הפולשניות שתוכננו לצורך השלמת הסקר:
• חפירת בורות בדיקת יסוד טיפוסי לעמוד ויסוד טיפוסי לקיר כולל קורת הקשר ביניהם.
•הוצאת גליל ובדיקת מעבדה של הבטון בעמוד ו/או קיר בטון ,אם ע"י מכון התקנים או ש"ע.

המלצות מפורטות

• בדיקת חיבור זיון טיפוסי של עמוד לקורות היקפיות ו/או לרצפה.
•בדיקת חיבור של עמוד ו/או קורות ו/או תקרת גג למעקה.

א .המלצות לטפול הנדסי קונסטרוקטיבי

• בדיקת טיח באזורים רטובים כגון מטבח ושירותים לצורך דיאגנוסטיקה מלאה.

• ניקוי הזיון החלוד באינטרסולים כולל השלמת זיון חסר וחיפוי בבטון של  3-4ס"מ לפחות או
ש"ע .פעולה זו מחייבת את הסרת האינטרסול ובנייתו מחדש.
• ניקוי הזיון החלוד בתקרת המרתף כולל השלמת זיון חסר וחיפוי בבטון של  4-5ס"מ לפחות או

המלצות נוספות

ש "ע .
בדיקות חיוניות מידיות הנחוצות לסקר ההנדסי במצב הסטטי של המבנה:

•טפול בסדקים הכולל הסרת טיח חוץ.

• בדיקת טיח באזורים רטובים כגון מטבח ושירותים לצורך דיאגנוסטיקה מלאה.
• חפירת בורות בדיקת יסוד טיפוסי לעמוד ויסוד טיפוסי לקיר כולל קורת הקשר ביניהם.

ב .המלצות לטפול הנדסי פיזי שמורי
•טיפול בעליה הקפילרית במרגלות קירות החוץ של המבנה.

•הוצאת גליל ובדיקת מעבדה של הבטון בעמוד ו/או קיר בטון ,אם ע"י מכון התקנים או ש"ע.

•ייצוב שימורי או החלפת עמודי פלדה במרפסות.

• בדיקת חיבור זיון טיפוסי של עמוד לקורות היקפיות ו/או לרצפה.

•עמודי פלדה בפרגולה

•בדיקת חיבור של עמוד ו/או קורות ו/או תקרת גג למעקה.

•שחרור קורות עץ בפרגולה

•בדיקת מהות המעקה.

•אף מים בנקודות הרגישות

*פרק זה נערך על סמך סקר התיעוד הנדסי שימורי ,שפר -רונן מהנדסים .להרחבה ראה נספח.

בית מקס ליבלינג
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11.3
המלצות ומסקנות
שימור הנדסיות
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פרק  -12התייחסות אקלימית :איוורור ואנרגיה במבנה
איוורור טבעי
מאפיינים לשיפור האוורור הטבעי במבנה הנבחן:
 .1העמדת המבנה במגרש יחודו של הבניין מתחיל בהרחקתו לתוך המגרש העמוק .העמדת המבנה
במגרש הינו ההחלטה הראשונית בתכנון לניצול הטכניקות הפסיביות .בית מקס ליבלינג תוכנן כך שהחזית
הראשית פונה לכיוון מערב וכך כל יחידות הדיור זוכות לניצול בריזת הים ואוורור טבעי במהלך היום.
 . 2צורת המבנה מבנה מלבני עם שבירות קומפוזיציות .חזית ראשית לרחוב אידסלון הפונה לכיוון דרום
מערב וחזית שנייה עם הזזה זוויתית חדה לחלק האחורי הפונה לכיוון מערב .החזית המזרחית "אכולה"
כדי להבטיח כיווני רוח גם לדרום ומזרח ומסייעת ביצירת "יניקת" האוויר החם מחלל הפנים ע"י הבדלי
לחץ וריבוד תרמי.
 .4העמדת המבנה ביחס לסביבה קיימת בשנים בהם נעשו עבודות תכנון ובניית המבנה ברחוב אידלסון
 , 28תחילת שנות השלושים ,גבלו עם מגרש הפרויקט :מצדו המזרח בניין אידלסון  31בסגנון האקלטי
המתנשא ל 3 -קומות ,מצדו הדרומי במרחק של כ 14 -מטר בניין אידלסון  , 28בסגנון בינלאומי המתנשא
גם הוא ל 3 -קומות ואילו החזית המערבית נותרה פתוח עד שנות ה 60 -בה הוקם מבנה מגורים
המתנשא ל 6 -קומות המשפיע על זרימת האוויר הישירה שזכתה החזית המערב.

סכמת זרימת האוויר הטבעי ביחס
להעמדת המבנה ופתחים

סכמת זרימת האוויר הטבעי )מצב מקורי( והעמדת
המבנה במגרש

 . 3זרימת הרוח זרימת רוח חופשית נוצרת בזכות העובדה שלכל דירה חזית עם פתחים הפונים לכיוונים
נגדים מערב ומזרח דרום וצפון.
 . 4סידור חללים פנימיים חדרי מגורים פונים לכיוון הגזרה המערבית להבטחת אוורור טבעי במהלך שעות
היום ואילו חדרי השירות לכיוון הגזרה המזרחית.
 . 5פתחי זיגוג פתיחים במרבית מחדרי המגורים קיימים לפחות  2פתחים על קירות ניצבים
הפונים לחלל החוץ דבר המסייע בזרימת האוויר בחלל החדר.

 .6מיקום וגודל פתחים למיקום וגודל הפתחים השפעה רבה על אופן ומהירות זרימת הרוח במבנה.
מרבית הפתחים במבנה ניתנים לפתיחה מלאה .בנוסף קיימים פתחים עיליים בחזית

סכמת זרימת האוויר הטבעי בין חדרים עם פתח עילי

מזרחית וצפונית לשחרור אוויר חם.
 . 7פתחים פנימיים פתחים בין חדרים הפונים לחזיתות שונות להגברת זרימת האוויר בין החדרים.
 .8ארגז רוח ארגז רוח משלבי עץ בחזית המזרחית להבטחת זרימת האוויר ממערב ודרום למזרח.

זרימת הרוח המשוערת במהלך שעות היום:
קומה שנייה

*פרק זה נערך על סמך דו"ח אנרגיה שנעשה ע"י חברת  E.S.Dפיתוח סביבה וקיימות בע"מ
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פרק  -12התייחסות אקלימית :איוורור ואנרגיה במבנה
חימום פסיבי והצללה:
אנרגיה סולרית המגיעה באופן ישיר או עקיף מקרינת השמש ,חודרת אל המבנה דרך פתחי הזיגוג
והופכת לאנרגית חום .חימום פסיבי של מבנה מתקבל באופן הפשוט ביותר ע"י השגת קרינה -
שמש ישירה על גבי חזיתות המבנה הפונות לכיוון הגזרה הדרומית (מדרום מזרח ועד דרום מערב).

חתך סכמתי מצפון לדרום וזוויות השמש חורף וקיץ מצב קיים

בשנות ה ,30 -מרבית מבני המגורים שנבנו בתל אביב התנשאו לגובה מרבי של עד  4קומות
ואפשרו לרוב חשיפה מלאה של חזיתות המבנה לקרינת שמש ישירה.
ניצול נכון של אנרגיה סולרית במבנה הנבחן:
 . 1העמדת המבנה במגרש תכנון העמדת המבנה משפיע באופן ישיר על חשיפת החזיתות –
לקרינת שמש ישירה .ללא ספק צורת המגרש ותווי רחוב אידלסון השפיעו רבות על צורת המבנה.
חזית ראשית אחת פונה לכיוון דרום מערב וזוכה לחשיפה שמש מלאה לעומת חזית ראשית שניה
הפונה לכיוון צפון מערב וכמעט ואינה חשופה לקרינה ישירה.

חתך סכמתי ממזרח למערב וזוויות השמש חורף וקיץ מצב קיים

 . 2העמדת המבנה בסביבה הקיימת -

 .2זיגוג גודל ומיקום פתחים ביחס לגודל החדר והפניית החזית .בחזית הדרומית ניתן למצוא כי –
סך שטח הזיגוג גדול יותר משאר החזיתות.
 . 3חללי הפנים תכנון חללי הפנים כך שמש תחדור בעיקר לחללים העיקריים בהם מתרחשת –
פעילות של דיירי הבית במהלך היום :חדרי המגורים ופינות האוכל לעומת חדרי השירות הפונים
לכיוון מזרח וצפון.
 . 4הצללה הצללה הינה הכלים היעילים והמיידים העומדים בפני דיירי המבנה להגנה מפני קרינת -
שמש ישירה .בבית מקס ליבלינג ניתן להגדיר מספר סוגי הצללות:
הצללה קבועה:
א .בליטות בטון אופקיות המשמשות כמרפסות.
ב .מרפסת שקועה בתוך נפח הבניין מרפסת עם סינר הצללה עליון היורד מתקרת הקומה לגובה –
של כ 80 -ס"מ ומעקה בטון בגובה של  100ס"מ היוצרים א[קט של חלון סרט.
הצללה חלקית:
תרשים העמדת המבנה ביחס לשמש
חזית ראשית הפונה לרחוב אידלסון

א .תריסי גלילה תריסי גלילה הנגללים אל ארז תריס שנמצא מעל פתח החלון וניתנים לוויסות –
אנכי בלבד ולפתיחה אנכית מלאה.
ב .דלתות תריסי רפפה תריס רפפה מעץ הניתנים לפתיחה מלאה או חלקית .לא ניתן לשלוט –
בכיוון הרפפות ובכמות האור כאשר הדלתות סגורות.

זרימת הרוח המשוערת במהלך שעות היום:
קומה שנייה

*פרק זה נערך על סמך דו"ח אנרגיה שנעשה ע"י חברת  E.S.Dפיתוח סביבה וקיימות בע"מ
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 .13שאלות פתוחות
•

היסטוריה מורחבת על אדריכלי המבנה והשוואה למבנים אחרים שתכננו

•

השוואה למבנים נוספים מסגנון ותקופת הבנייה של המתחם כולו

•

פרטים מקוריים חסרים– תיעוד צילומי ,שרטוטים

•

צילומים היסטורים נוספים של המתחם מיום בנייתו

בית מקס ליבלינג
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 .14מקורות
מקורות:

תמונות:

•

צבי אפרת ,הפרויקט הישראלי בניה ואדריכלות  ,1948-1973כרך  ,2מוזיאון ת"א לאמנות.2004 ,

•

ניצה סמוק

•

א.דרויאנוב ,ספר תל-אביב כרך ראשון ,הוצאת "ועדת ספר תל-אביב" ,תל-אביב תרצ"ו.

•

Matson collection

•

ניצה מצגר-סמוק ,בתים מן החול ,הוצאת קרן ת"א לפיתוח ומשרד הבטחון.1994 ,

•

ארכיון שולה וידריך

•

עיריית תל אביב – מנהל הנדסה ומחלקת השימור

•

מייקל עופר ,צאצא משפחת מאיר,בית אלפא.

•

יעקב שביט וגדעון ביגר ,ההיסטוריה של תל אביב משכונות לעיר  ,1936-1909אוניברסיטת תל

•

משפחת שויער

אביב.2001 ,
•

עשרים שנות בניה – התישבות ,שיכון ומוסדות צבור הפועלים ,הוצאת אגודת המהנדסים,
האדריכלים והמודדים בא"י ,תל אביב.1940 ,

•

תודות

האינציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו ,דביר תדהר.2003 ,

במהלך התחקיר ההיסטורי שנעשה ע"י שולה וידריך ,נעשה מאמץ רב לאתר תצלומים היסטוריים של המבנה

http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/451

ופרטים על המשפחה הבונה .פרט לתצלום משנות ה 30-של המאה ה 20-שבוצע על-ידי צלם האדריכלות יצחק

•

WASMUTH, TEL AVIV MODERN ARCHITECTURE 1930-1939, SPAIN, 1994

•

עו"ד רוני גולן מומחה לגנאולוגיה

•

מייקל עופר ,צאצא משפחת מאיר,בית אלפא.

דודניתה של טוני שמונתה לקיים את הצוואה.

•

מאיר רוף ואחותו דבורה קמינר רוף :קרובי משפחתם היחידים של טוני ומקסז ליבלינג ,ילדיהם של

•תודות לצאצאי שרה רוף  -מאיר רוף ואחותו דבורה קמינר רוף ,על החומרים שמסרו.

גב' שרה רוף לבית חזן ,דודניתה של טוני שמונתה לקיים את הצוואה.

•תודות לצאצאי משפחת שויער ,השכנים מהקומה בה גרה טוני ,שמסרו תצלומים מדירתם בקומה ג' ,ומעט

אתר האינטרנט תל אביב 100

זיכרונות על גב' טוני ליבלינג .

https://sites.google.com/a/tlv100.net/tlv100/old_north/maoz

•תודות לצאצא משפחת מאיר ,מייקל עופר ,בית אלפא ,שמסר מידע מפורט על משפחתו וזכרונותיו מהבית.

•

קלטר ,לא נמצאו תצלומים היסטוריים של המבנה בארכיונים השונים.
מכיוון שטוני ומקס ליבלינג היו חשוכי ילדים ,קרובי משפחתם היחידים הם הילדים של גב' שרה רוף לבית חזן,

• תודות לעורך דין רוני גולן מומחה לגנאולוגיה  ,אשר איתר קישור לעץ המשפחה.
הארכיונים בהם בוצע חיפוש :
•

ארכיון היסטורי עיריית תל אביב

נספחים:

•

מוזיאון ארץ ישראל

•

סקר היסטורי נופי לבית מקס ליבלינג ,ד"ר עדה ו.סגרה

•

ארכיון ציוני

•

סקר תיעוד הנדסי שימורי ,שפר -רונן מהנדסים

•

ארכיון בית אריאלה

•

בית מקס ליבלינג -דוגמאות חומרים ,אינג' ז'ק נגר (בשפה האנגלית בלבד)

•

ארכיון אדריכלות ישראל

•

סקר אנרגיה לתיק תיעוד ,חברת  E.S.Dפיתוח סביבה וקיימות בע"מ

•

חנות "הצלמניה".
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 .15השלמות בעת ביצוע -תנאי לטופס  4ולתעודת גמר
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