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מפות היסטוריות – מנדט הבריטי

 .5היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה

המרכז למיפוי ישראל -סקר 1931

46

תיאור מצב קיים –תקופת המנדט

 .5היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה

המרכז למיפוי ישראל -סקר 1935

תצ"א 1945
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רחל אמנו 33

תל חי 14

 .5היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה

רחל אמנו 20

בוסתנאי 16

הבנייה האקלקטית – מבני מגורים – בניה המשלבת השפעות וסגנונות

בוסתנאי 39

כ"ט בנובמבר 10
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תל חי 1

הסגנון הבינלאומי – מבני מגורים

 .5היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה

תל -חי 19

בוסתנאי 24

רחל אמנו 27

חזקיהו המלך 6
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הבנייה החדשה מאז קום המדינה

 .5היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה

הבניה החדשה -מגדלי אלרועי

50

תצלומים היסטוריים – מקום המדינה

 .5היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה

מבט כללי על שכונת קטמון .מקור -אתר ארץ הצבי.

מקור -אתר ארץ הצבי.

זריחה על שכונת קטמון.

מגרש הפועל לשעבר ,רחוב רחל אמנו ,שכונת קטמון ,ירושלים
שנות פעילות 1980-1957:משחק ליגה אחרון 10 :במאי .1980
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מגדלי אלרועי -תחילת שנות ה70

 .5היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה

חזקיהו המלך -בניה חדשה ,שנות ה2000 -

שיכוני הל"ה -סוף שנות ה60-

הבנייה החדשה – שנות ה 70-של המאה הקודמת עד ימינו  -מבני מגורים משותפים

דוד אלרועי -בניה חדשה ,שנות ה2000-

הפלמ"ח -בנייה חדשה ,שנות ה.80 -70
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1

בנייה ציבורית

 .5היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה

2

 .2מנזר סן -סימון

 .1בית אלישבע
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למשחק של ניסן נתיב ומעון ילדים.

 .5היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה

הפרעות הדדיות .כיום פועל במבנה הסניף הירושלמי של הסטודיו

כמבנה אחד אך יאפשר לשלושת הפונקציות הנ"ל להתנהל ללא

מקצועית לנשים ומעון יום .המבנה תוכנן בקפידה כך שיתפקד

מטרותיו העיקריות של המבנה היו :מרכז תרבות ,הכשרה

הבינלאומי של שנות ה 60-תוך שילוב בנייה מסורתית באבן.

מיכאל ושולמית נדלר בסגנון מודרניסטי בהשראת הסגנון

הכללית ,,מרכז "בית אלישבע" המרכז נבנה ע"י האדריכלים

ברחוב אלעזר המודעי נחנך ב, 1962ע"י הסתדרות העובדים

 .1בית אלישבע

מקורgoogle maps :

המבנה כיום

מקור :מתוך מאמרו של נועם דביר ב"גלריה" של עיתון הארץ 25 .במאי ,2011

המבנה בשנות ה60-

54

עצי זית.

 .5היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה

תצלום אויר 1918

תצלום אויר 1945

הפטריארך קיריליוס השני בשנת  .1859אברהמיוס הכשיר את האזור ונטע בו מאות רבות של

בנה את המנזר הקדוש על חורבת הקבר הקדוש של קטמון של ימינו ועל האזור כולו סביב ,בימי

בשיבוש מיוונית של המילים 'קטה-מוניס' ,שפירושם 'ליד המנזר' אברהמיוס הנזיר ממדיטוס

מנזר סן סימון הוא מנזר יווני  -אורתודוקסי ,השוכן בלב גן בשכונת קטמון ,מקור שם השכונה

מנזר סן -סימון

מגדל הפעמון של מנזר סן סימון ,קטמון 17 .מאי 2006
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קבורה.

)כנראה מתחתיו היום( מספר מערות

למבקרים אחרים אסורה .בשטח המנזר

ממקומות אחרים בירושלים .הכניסה

לתפילת יום ראשון נזירים ומאמינים

בשם האב תיאודוריטוס ,אליו מצטרפים

בכנסייה מתגורר )נכון ליוני  (2009נזיר בודד

 .5היסטוריה כרטוגרפית והתפתחות השכונה

מנזר סן-סימון - 1948 ,מקור:אוצר תמונות הפלמ"ח ) The Palmach Photo Galleryמיזם "ויקישיתוף"(

הכתובת נחקקה ב ,1881-ומעל לכתובת מופיע תבליט של כלי עבודה ,בהם השתמשו בוני המנזר.

הקדושה של הקבר הקדוש )של ישו( .מפתחות המנזר הקטן נמסרו להוד קדושתו הפטריארך של ירושלים איארותיוס ב ,1879-לזיכרון עצמו ולהוריו".

הקבר הקדוש של סן סימון ,וכן להכשיר את האזור ולנטוע בו מאות רבות של עצי זית .את כל זה השלים בכספו הפרטי והקדיש את הבניינים האלה לעדה

בשנת  .1859במשך עשרים שנה ויותר ידע סבל רב וספג הוצאות כבדות כדי להקים על החורבות העתיקות הללו בניינים חדשים וכנסייה אלוהית ,ובתוכה

"אברהמיוס הנזיר ממדיטוס בנה את המנזר הקדוש על חורבת הקבר הקדוש של קטמון של ימינו ועל האזור כולו סביב ,בימי הפטריארך קיריליוס השני

מעל לפתח הכנסייה חקוקה כתובת יוונית בלוח שיש ובה מסופר כי:
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עמ' 68

עמ' 65-67

עמ' 63-64

עמ' 62

עמ' 61

עמ' 60

עמ' 58-59

 .6תיאור מצב קיים

ח .סקר סגנונות בניה

ז .סקר צמחייה

ו .אפיון רחובות במתחם

ה .סקר ואיסוף נתונים

ד .זיהוי נשאי השימור ו"רוח המקום"

ג .ניתוח יחס בנוי  /פתוח ולשימור ביחס לכלל הבינוי

ב .מיקום -סקירה גיאוגרפית מרחבית :ההקשר הטופוגרפי

א .ניתוח פרצלציה קיימת ,סוגי גגות גובה בינוי

עמ' 57

 .6תיאור מצב קיים:
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שכונת קטמון
ירושלים

)(5

)(2

)(4

)(1

ג .קרטס אדריכלים ,רחוב טורא 32א ,טלkergro@zahav.net.il 02-6256396 :

 .6תיאור מצב קיים

מוקדים :בית אלישבע ) ,(2סן סימון) ,(3בתי הספר חורב) ,(4בית חינוך).(5

סגנון בניה אופייני :אקלקטי ובינלאומי .
עיקר הצמחיה :בחלקות הפרטיות .ריאה ירוקה :גן לינדזי(1) .

סוג גג :כ 50%-מתוך הגגות במתחם הם גגות רעפים

מס' קומות ממוצע 4-3 :קומות

תכסית :במקור כ35% -

פרצלציה :גודל חלקה ממוצעת :כ 0.74-דונם
גודל בלוק ממוצע/60 :משתנה מ' בקירוב
קוי בנין :מיקום מבנים באמצע חלקה :קווי בנין קדמיים  3-5מ'
וצדדיים כ 5-מ'

א .ניתוח פרצלציה קיימת ,סוגי גגות וגובה בינוי

)(3

גג שטוח

גג רעפים

סוג גג

מתחם קטמון

תכסית תכנית אב למושבות

העיר העתיקה

58
 .6תיאור מצב קיים

אזור המושבות צופה אל העיר העתיקה במרחק הליכה ממנה קו פרשת המים נושק לו ממזרח .וקו ואדי נחל רפאים עובר בתוכו ,כמעט חופף לתוואי רחוב עמק רפאים.

ב .מיקום – סקירה גיאוגרפית מרחבית :ההקשר הטופוגרפי

תכנית הרקע ע"י ארט קוטצ'ר

59

בקעה

ב .מיקום – סקירה גיאוגרפית מרחבית :ההקשר הטופוגרפי

 .6תיאור מצב קיים

עמק רפאים

בית הנשיא

סן סימון
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שכונת קטמון
ירושלים

ג .קרטס אדריכלים ,רחוב טורא 32א ,טלkergro@zahav.net.il 02-6256396 :

מבנה לשימור

 .6תיאור מצב קיים

מבנה לשימור

שטחים פתוחים

המרקם בנוי

ג .ניתוח יחס בנוי  /פתוח ומבנים לשימור ביחס לכלל הבינוי

61
שכונת קטמון
ירושלים

ג .קרטס אדריכלים ,רחוב טורא 32א ,טלkergro@zahav.net.il 02-6256396 :

 .6תיאור מצב קיים

• יש לשמר את הפרצלציה הקיימת .לא תתאפשר פעולת איחוד וחלוקה.
• יש לשמר ,גם בבינוי חדש ,קווי בנין צידיים וקדמיים קיימים.
כמו כן ,בתוספות לבנינים קיימים ,ניתן לאפשר תוספות על הבנין )במגבלות תכנית האב( ומאחוריו ,אך לא בצידי הבנין או לפניו.
• יש להדגיש את האופי העירוני של הרחובות הראשיים על ידי שדרוג וציפוף הנטיעות :חזקיהו המלך רחוב הל"ה ורחוב החי"ש.

גיבוש עקרונות לשימור המרקם ולתוספות בנייה:

 .1המבנים בסגנון הבינלאומי נותנים צביון מיוחד לשכונה זו.
 .2קנה המידה של הצמחיה ומיקומה בתוך המגרשים סביב הבתים.
 .3היחס בין ירוק לבנוי שהוא פועל יוצא ממיקום המבנים במרכז החלקה וקוי הבנין.
 .4גדרות האבן והשערים.
 .5המרחב הציבורי הוא בעל אופי עירוני .כולל מרכזים שכונתיים קטנים.

ד .קטמון – זיהוי נשאי השימור ו"רוח המקום":
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 .6תיאור מצב קיים

צפיפות הדיור של משקי הבית עומדת על כ –  0.8נפשות לחדר ,והיא נמוכה בכ –  30%מצפיפות
הדיור הממוצעת במערב ירושלים.

צורת החזקת דירה:
היקף השכירות במושבות ירושלים גבוה בכ –  40%מן הממוצע העירוני.
בקטמון  53.1%משקי בית הגרים בבעלות וכ 39.9% -משקי בית מתגוררים בשכירות,
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6
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155

5

338

1

סה"כ יח"ד 7,201
 591,084מ"ר בנוי

3

2

19

1,071

4

410

3

652

2

5

1

609

יחידות רפאים (7.1%) 513
 82מ"ר יח"ד ממוצעת
 4.38יח"ד/דונם

4

843

1,470

גודל משק בית  2.16נפש
גילאי 19.3% 14 - 0
גילאי 21.7% +65

סה"כ אוכלוסיה  16,685נפש

מושבות ירושלים  -יח"ד

9

1,092

אזורים סטטיסטים1312,1311:

דירות רפאים:
סה"כ דירות הרפאים נאמד בכ – 168יח"ד ,המהוות כ –  6.3%מסך של כ  2,653-יח"ד בקטמון וכ-
 32.7%מסך כל יחידות הדיור במושבות.

מגורים:
הגודל הממוצע ליח"ד הוא  85מ"ר
צפיפות הבניה לשטח קרקע היא  5.1יחידות לדונם.

עצמאים.18.3% :

משלח יד של עובדים 37.9% :אקדמי 17.7% ,מקצועות חופשיים וטכנאים 7.6% .מנהלים.

השכלה 29.7% :בעלי תואר ראשון 26.4% .בעלי תואר שני ויותר.

ילידי חו"ל :כ 63%מאוכלוסיית מושבות ירושלים הם ילידי חו"ל.
כ 25.2% -עלו בתקופה  18.2% ,1990-2001עלו בתקופה 2002-2008

מאפיינים של משק בית :ממוצע הנפשות עומד על כ 2.4-למשק בית,
כאשר  28.1%משקי בית עם ילדים עד גיל .17

אוכלוסיה:
אוכלוסיה ע"פ גיל 6,206 :נפש ,מתוכם ; 19.2%גילאי  22.8% ,0-17גילאי  58.1% +65גילאי 18-
.64

מחירי הדיור במושבות ירושלים במצב הקיים הם הגבוהים בירושלים .בהתאם לכך גם המדד
החברתי – כלכלי.

סקירה חברתית :התפלגות אוכלוסיה במתחמי התכנון

ה .סקר ואיסוף נתונים

קטמון מתחם תכנון מס' ,15,14,13,9א'.8
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ו .אפיון רחובות במתחם

 .6תיאור מצב קיים

רח' הפלמ"ח -רחוב מסחרי עירוני

רח' חזקיהו המלך – רחוב היסטורי

רח הל"ה – רחוב שכונתי

רח כט' בנובמבר מתחם מוסדות ציבור וקהילה

רח' בילו –רחוב מגורים טיפוסי  -עיר גנים  -קו רקיע ירוק

64

6
7

1
2

 .1הל"ה -מרכזון שכונתי מול צומת רחל אמנו

 .6חזקיהו המלך פינת כובשי קטמון

 .4השיירות

 .2הל"ה -בהמשך ל .1לכיוון צומת מבצע קדש

 .6תיאור מצב קיים

4 5

3

ו .אפיון רחובות במתחם -חיי רחוב -מרכזים שכונתיים

 .7חזקיהו המלך – עומסי תנועה

 .5מחלקי המים

 .3הפלמ"ח פינת הפורצים
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רח' רחל אמנו מאופיין בעצי ברוש ,אקליפטוס ,אורנים

 .6תיאור מצב קיים

רח' כובשי קטמון מאופיין בעצי דולב מזרחי

רח' הפלמ"ח מאופיין בעצי דולב מזרחי

רח' הגדוד העיברי מאופיין בעצי אורן הגלעין

ז .סקר צמחיה :אפיון שדרות ורחובות מרכזיים

66

3
4

1
2

5
6

 .1גן בר-האריס

 .6תיאור מצב קיים

ז .סקר צמחיה :שטחים ציבוריים פתוחים -מפת איתור

 .3גן דטרויט

 .2גן לינדזי-עגבניה :עצי אורן ,ברוש ,ארז הימלאי ,ליגוסטורום יפני ,חרוב ,תאנה ,תות נייר
ותות מצוי ותיקים .עצי דולב ,כליל החורש צעירים.
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3
4

1
2

5
6
 .6תיאור מצב קיים

 .4גן בית אלישבע :עצי אורן ,ברוש,
אולמוס ,כליל החורש ותיקים.

ז .סקר צמחיה :שטחים ציבוריים פתוחים -מפת איתור

 .6סן סימון :בשיפולי הגבעה עצי בוסתן  :זית  ,תות ורימון .נטיעות עצים צעירים -
בתוספת לעצי האורן  ,ברוש  ,תות ותאנה הוותיקים מהסוגים  :חרוב  ,אלה אטלנטית
וא"י ,פנסית  ,מילה פנסילבנית  ,ארז הימלאי.

 .5גן חזקיהו המלך :עצי אורן ירושלים  ,חרוב וברוש מצוי ותיקים  .תוספת נטיעות
מייש דרומי  ,כליל החורש  ,פנסית
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 .6תיאור מצב קיים

וילה מילקן  -רחוב רחל אמנו – דוגמא לסגנון הבניה האקלקטי

רחוב הל"ה – דוגמא לסגנון הבנייה הבינלאומי

קטמון מתאפיינת בשני סגנונות בנייה עיקריים:
 .1הסגנון האקלקטי הנפוץ בעיקר בבתים החד משפחתיים ,בני רומה או שתיים ,חלקם מפוארים ומונומנטליים ,ואופייני לבנייה הערבית הבורגנית של שנות ה20-
וה 30-של המאה ה .20-הבתים ייצוגיים לרבים מהם מדרגות ואכסדרות כניסה מרשימות ,ומשקפים מעמד סוציואקונומי גבוה .המבנים מתאפיינים בפרטי
אבן וגמר איכותיים ,המצטטים ממסורות קלאסיות.
 .2הסגנון הבינלאומי הנפוץ בעיקר בבתי הדירות המשותפים ואופייני לבנייה האירופאית של התקופה שהביא איתו המנדט הבריטי .אלה בתים בני  2-3קומות,
בדרך כלל עם כניסה מרכזית אחת וגג שטוח ,אלמנט נפוץ במבנים הללו הוא של חדר מדרגות הבא לידי ביטוי חיצוני בחזית כאלמנט אנכי מרכזי עם חלון
מוארך ,המבנים בנויים בקווים ישרי זווית ,בתוספת אגפים ,גגונים ומרפסות בעלי דגשים אופקיים .מעקות צינור קמורים ופתחי כניסה ראשיים בעלי אלמנט
מדורג .ברבים מן המבנים מופיעים פרטי מעקות סורגים ושערים ממתכת בעיצוב ארט דקו.

ח .סגנונות בנייה
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 .7חלוקות משנה

 .7חלוקות משנה
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 .3הל"ה דרום .מכלול אופייני המייצג את
התפתחות השכונה בשנים ,1930-1960
מהבניה של הסגנון הבינלאומי שבדופן
המזרחית ועד השיכון הציבורי שבדופן
המערבית

 .2מרקם  Infillהמאופיין בפרצלציה
סדורה וסגנונות וטיפוסי בניה שונים
ומעורבים.

ג .איזור הליבה ההיסטורי .מרקם אופייני
לתקופה המנדטורית מבחינת פרצלציה
ואופי הבניה.

 .7חלוקות משנה

1

2

3
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בוסתנאי

מקורgoogle earth :

תל חי

כ"ט בנובמבר

מקורgoogle earth :

 .7חלוקות משנה

1

2
3

נגבה

שיכוני הל"ה

הל"ה דרום

הל"ה
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 .8ניתוח סגנונות וטכנולוגיות בנייה

א .מיפוי סגנונות הבנייה במתחם
ב .ניתוח סגנוני וטכנולוגי של פרטי הבנייה האופייניים לסגנון בשכונה ונשאי השימור :
 .1הסגנון האקלקטי -ניתוח סגנוני וטכנולוג
 .2הסגנון הבינלאומי -ניתוח סגנוני וטכנולוגי
 .3הסגנון המודרניסטי /השיכון הציבורי
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79-83
84-88

73
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 .Cקטמון

מתחם

מבנה בסגנון הבניה של שנות ה ,70-רחוב
ז'בוטינסקי.

שיכון בסגנון הבינלאומי ,רחוב פינסקר

מבנה בסגנון אקלקטי ,רחוב

א .מיפוי סגנונות בנייה במתחם

-

טמפלרי

ההרחבה

בינלאומי

בית אלישבע,
שיכונים

מודרניסטי

מנזר סן -סימון

אחר

 .8ניתוח סגנונות וטכנולוגיות בנייה

הליבה ההיסטורית

אקלקטי

סגנון אקלקטי
סגנון בינלאומי ומודרניסטי
בנייה חדשה
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 .8ניתוח סגנונות וטכנולוגיות בנייה

הסגנון האקלקטי )לקטני( שהיה נפוץ בישראל בעיקר בשנות ה,20-
מתאפיין במונומנטליות ובשימוש בצורות ממספר רב של מקורות
השראה -האדריכלות הקלאסית,אדריכלות של המזרח הרחוק ,אר-
דקו, ,אר-נובו ואדריכלות מזרח-תיכונית עתיקה ,בשילוב אדריכלות
מערבית .רבים מהבתים בסגנון האקלקטי הם דו-קומתיים או תלת-
קומתיים ,ובחלקם קומת הקרקע משמשת לצרכים מסחריים.
המבנים לרוב הם סימטריים בצורתם ובמקרה של בניינים פינתיים,
הם מדגישים את הפינה באופן בולט ,ואף מוסיפים בה מגדלון.
החזיתות של המבנים האקלקטיים עשירות במוטיבים קישוטיים
ועמוסות מאוד .תשומת לב רבה ניתנת דווקא לחזית הרחוב ,כאשר
בחזיתות האחוריות ישנו היעדר כמעט מופגן של קישוטים .חלק
גדול מהקישוטים הם קישוטי גבס שהוזמנו מקטלוגים ,כך שניתן
למצוא קישוטי תבליט זהים במבנים שונים .בנוסף נפוץ בבניה
האקלקטית השימוש באריחי קרמיקה ובכתובות במרכז החזית או
בחלקה העליון.
החלונות לרוב הם אנכיים בפרופורציה של  1:2ובעלי תריסי עץ או
פח חיצוניים המותקנים על ציר .בנוסף ,נעשה שימוש בחלונות ארקר
בצורת חצי -משושה הבולטים מן החזית .גגות הרעפים נמוכים
למדי ,ולרוב מוסתרים באמצעות מעקה גג.

ב .1.הסגנון האקלקטי

רחל אמנו 13
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דוגמאות
לפרטי
בניין אשר
תואמים
את אופי
המקום

תיאור
פרט
אופייני

2

שער אטום מתריס
פלסטיק

X

אומנה הבנויה מאבן לא
זהה לאבן הגדר.

X

 .8ניתוח סגנונות וטכנולוגיות בנייה

15

שער מתכת בין שתי אומנות אבן.
שימוש בפרופילים שטוחים\ ריבועיים מלאים.
גוון דומיננטי של השער -שחור

)בין הפרטי לציבורי(

דוגמאות לפרטי בניין אשר אינם תואמים את אופי המקום

גדר אבן טובזה  ,עם קופינג שטוח או מעוגל מאבן בעובי 15
ס"מ מינימום בסיתות מוטבה ,בולטת  2ס"מ ממישור הקיר,
בגובה של כ 100-ס"מ ומעליה גדר מתכת.
בכניסה לבניין :אומנות אבן משני צידי השער

)בין הפרטי לציבורי(

גדרות המגרשים

שערי כניסה

רחוב רחל אמנו 20

כמרפסת וחלל כניסה מפואר למבנה.

המדרגות מובילים לחלל מקורה הנמצא בחזית ,המשמש

בבניינים האקלקטים קיימת כניסה מונומנטאלית .גרמי

כניסה וחזית המבנה

ב .1.הסגנון האקלקטי -ניתוח סגנוני וטכנולוגי של פרטי הבנייה האופיניים לסגנון בשכונה ונשאי השימור
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דוגמאות לפרטי
בניין אשר
תואמים את אופי
המקום

תיאור פרט
אופייני

רחוב רחל אמנו 20

פינת מבנה ללא אבן זוית

X

הכיחול אינו כדוגמת הקיים במבנה
המקורי,אינו אחיד בכל חזיתות המבנה ,והינו
בגוון כהה יותר מגוון האבן.

X

דוגמאות לפרטי בניין אשר אינם תואמים את אופי המקום

רחוב רחל אמנו 20

שימוש בטקסטורות/סיתותים וסוגי אבן שונים במבנה
אחד .בעיקר סיתות טובזה ,תלתיש ,מסמסם ועוד.

שימוש ברצפות מצויירות בכניסה לבתים כאלמנט דקורטיבי,
בעל מוטיבים של צמחים וצורות שונות.
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המבנים האקלקטיים מתאפיינים בפרטי אבן מוקפדים
ומורכבים ושימוש בטקסטורות/סיתותים וסוגי אבן
שונים במבנה אחד .אפיינית היא ההדגשה של בליטות
אבן אופקיות בחזית ,פינות המבנה והגדרות ,ושל חשפי
הפתחים ,וכן שינויים בסיתות וסוג האבן ,למשל במעבר
בין המסד למפלס הקרקע.

פרטי אבן בחזיתות

פרטי עיבוד וסיתות האבן

רצפות

ב .1.הסגנון האקלקטי -ניתוח סגנוני וטכנולוגי של פרטי הבנייה האופיניים לסגנון בשכונה ונשאי השימור
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דוגמאות
לפרטי בניין
אשר
תואמים את
אופי
המקום

תיאור פרט
אופייני

רחוב רחל אמנו 20

X

חשפי פתח ללא שימוש באבן
זוית ,עם מסגרת

דוגמא לפרט בניין אשר אינו תואם את אופי המקום

כט' בנובמבר 10

מתוך תיעוד ומחקר -אדר' גיורא סולר

דוד אלרועי 7

החלונות לרוב בסגנון רומי )חצי עיגול( או גותי .
ובדרך כלל יש עיטור סביב החלון או אבן הראשה
דקורטיבית.

תריסים :תריסי רפפות ממתכת עם צירים מעוגנים לאבן ללא
משקוף.או תריסי רפפות עץ עם צירים מעוגנים לאבן ללא
משקוף.
סורגים :מתכת ממוטות אנכיים ישרים ומפותלים :פרופילים
מלאים בחיבורי חרשות ברזל/מסמור .בשילוב עיטורים,
ממוקמים בתוך הפתח ובנסיגה ממישור פני החזית .גוון
הסורגים והתריסים בדרך כלל הוא אפור כהה /שחור.

 .8ניתוח סגנונות וטכנולוגיות בנייה

לרוב גג שטוח.לעיתים ישנו מעקה דקורטיבי החצוב מאבן
בראש הגג.

גגות

פתחים ופרטי אבן

פתחים -תריסים ומסגרות

ב .1.הסגנון האקלקטי -ניתוח סגנוני וטכנולוגי של פרטי הבנייה האופיניים לסגנון בשכונה ונשאי השימור
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דוגמאות לפרטי
בניין אשר
תואמים את
אופי המקום

תיאור פרט
אופייני

רחוב רחל אמנו 20

רחוב רחל אמנו 20

מעקות דקורטיבים המעוצבים מגילוף וגריעה של האבן.

חציבה דקורטיבית באבן ,עמודים מקושטים.

 .8ניתוח סגנונות וטכנולוגיות בנייה

מרפסת מאבן הנתמכת על ידי תומכות דקורטיביות
מאבן

מרפסות

מעקות

אלמנטים מיוחדים
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בניגוד לסגנונות אדריכליים מסורתיים שאופיינו בשימוש קישוטיות בחזיתות,
דוגל הסגנון הבינלאומי במאפיינים של פונקצוינאליזם ואונבסליות .הסגנון
התפתח באירופה בשנות ה 30 -ונתן מענה לבעיות החברתיות שלאחר מלחמת
העולם הראשונה כגישת בנייה זולה ופשוטה .הסגנון ,המאופיין בצורה
ואסתטיקה הנובעים מתוך השימוש במבנה ,התאים מאוד לישוב היהודי בארץ
בשל התפיסה החברתית שלו יחד עם החיסכון הכלכלי שבו .הסגנון עבר שינויים
קלים שהתאימו אותו לבנייה בארץ ,שינויים הנובעים בעיקר מהשוני האקלימי
בין הארץ לאירופה .לדוגמה ,נעשה שימוש רב יותר במרפסות מאשר באירופה;
החלונות הפונים דרומה קטנים יותר וכמעט ולא נעשה שימוש בקירות זכוכית.
המוטיבים המובהקים למבנים הבינלאומיים מבחינה חיצונית הם:
א-סימטריה -על -פי התפיסה המודרניסטית הבניין אמור להיות פונקציונאלי
ולשרת את המתגורר בו ,והסימטריה ,לפי אדריכלי הבאוהאוס ,משרתת את
האדריכל ולא את המתגוררים במבנה.
הגגות שטוחים ,בניגוד לגגות רעפים ,משופעים או קמורים.
שימוש בחלונות ישרים בלבד )ללא קשתות( או בחלונות עגולוים ולא אוקלוס או
רוזטה קלאסיים .כמו כן מאפיין נוסף הוא חלונות הסרט האופקיים וחלונות
ה"מדחום" האנכיים שאפיינו חדרי מדרגות.
המרפסות ,המאפיינות את הסגנון הבינלאומי בארץ בשונה מאירופה ,עוצבו
באופן מינימליסטי כ"גריעה" מתוך מסת הבניין .בנוסף ,נפוץ בסגנון הבינלאומי
בארץ השימוש במרפסות פינתיות ומרפסות מעוגלות הפונות אל פינות הרחוב.
כמו כן ,בשל האקלים הים-תיכוני ישנו שימוש בקירות הצללה ,קרניזים המקרים
את המרפסות מפני השמש ופתחי אוורור שנועדו לאפשר משר רוח אל תוך
המרפסת.

ב .2.הסגנון הבינלאומי
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דוגמאות
לפרטי
בניין אשר
תואמים
את אופי
המקום

תיאור
פרט
אופייני

שער מתכת דקורטיבי בסגנון ארט -דקו בין שתי אומנות אבן
בסיתות מוטבה.
גוון דומיננטי -שחור.

)בין הפרטי לציבורי(
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רחוב בוסתנאי 8

גדר אבן חאמי עם קופינג אבן בעובי  5ס"מ בסיתות מוטבה,
בולטת כ 2-ס"מ ממשור האבן .,בגובה של  90ס"מ ומעליה
גדר מתכת או גדר חיה.
במקרים רבים -בניית אבן חד -צדדית עם משטח בטון\ טיח
כלפי פנים.

)בין הפרטי לציבורי(

גדרות המגרשים

שערי כניסה

רחוב בוסתנאי 8

מודגשת באמצעות "גריעה" מהמסה המבנית.

פרטי אבן מיוחדים להדגשת הכניסה הראשית .לרוב הכניסה

הכניסה וחדר המדרגות כאלמנט עיצובי ורטיקלי בחזית ,כולל

ברוב המבנים הבנויים בסגנון הבינלאומי קיימת הדגשה של

כניסה וחזית המבנה

ב .2.הסגנון הבינלאומי -ניתוח סגנוני וטכנולוגי של פרטי הבנייה האופיניים לסגנון בשכונה ונשאי השימור
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דוגמאות לפרטי
בניין אשר
תואמים את
אופי המקום

תיאור פרט
אופייני

רחוב תל חי 1

ס"מ ומעניקות פס צל דק.

רחוב תל חי 1

רחוב בוסתנאי 8

קירות אבן חד -צדדיים מבטון .עובי ממוצע  40סמ' .עיבוד
האבן טלטיש עדין .בחזיתות צדדיות לעיתים קרובות האבן
בעיבוד טובזה.
לעיתים יש שינוי בעיבוד האבן של קומת המסד.

שימוש ברצפות מצויירותבכניסה לבתים כאלמנט דקורטיבי,
בעל צורות גיאומטריות.

 .8ניתוח סגנונות וטכנולוגיות בנייה

וכן אבני קשתות שטוחות ,ואבני הקופינג בולטות כ2-

על פרטי אבן איכותיים ואופייניים ,כגון פינות וחשפים,

אבן אחיד ללא עיטורים בולטים .עם זאת ,ישנה הקפדה

עדין בדרך כלל ,כגון תלטיש עדין .החזית היא משטח

האבן במבנים הבינלאומיים היא אבן מסותתת בסיתות

פרטי אבן בחזיתות

פרטי עיבוד וסיתות האבן

רצפות

ב .2.הסגנון הבינלאומי -ניתוח סגנוני וטכנולוגי של פרטי הבנייה האופיניים לסגנון בשכונה ונשאי השימור
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דוגמאות לפרטי
בניין אשר
תואמים את
אופי המקום

תיאור פרט
אופייני

רחוב בוסתנאי 8
רחוב תל חי 1

פינות וחשפים ,וכן אבני קשתות שטוחות.

ישנה הקפדה על פרטי אבן איכותיים ואופייניים ,כגון

 .8ניתוח סגנונות וטכנולוגיות בנייה

הגגות במבנים הבינלאומיים הם גגות שטוחים עם
קופינג אבן בולט כ 2-ס"מ ממשור החזית המטיל עליה
פס צל דק.

גגות

פתחים ופרטי אבן

סורג מתכת בולט
ולא תואם לאופי
המקום .

דוגמא לפרט בניין
אשר אינו תואם את
אופי המקום

רחוב בוסתנאי 8

X

חלון עץ עם תריס גלילה ,סורג מתכת בסגנון ארט דקו
או סורגים מפרופילי ברזל שטוח מגולוונים וצבועים בדרל כלל
בצבע שחור ,אפור כהה ,או לבן.

פתחים -תריסים ומסגרות

ב .2.הסגנון הבינלאומי -ניתוח סגנוני וטכנולוגי של פרטי הבנייה האופיניים לסגנון בשכונה ונשאי השימור
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דוגמאות לפרטי
בניין אשר
תואמים את
אופי המקום

תיאור פרט
אופייני

תל חי 15

תל חי 15

.

הל"ה 3

תל חי 15

מעקה מרפסת מצנורות ברזל עגול או מעקה מאבן עם
קופינג אבן בולט כ 2-ס"מ ממשור החזית המטי עליה פס צל
דק.

 .8ניתוח סגנונות וטכנולוגיות בנייה

לרוב מרפסת שקועה בתוך המסה של הבניין .אלמנט
היוצר משחקים בין האור והצל.
או מרפסות עגולות.

מרפסות

מעקות

בוסתנאי 8

אלמנטים ייחודיים של אבן .כגון אבן מעוגלת בכניסה ועוד.
מסגרות :אלמנטים שטוחים וריבועיים.
חלונות עגולים ומאורכים האופייניים לחדרי המדרגות בסגנון
הבינלאומי.

אלמנטים מיוחדים

ב .2.הסגנון הבינלאומי -ניתוח סגנוני וטכנולוגי של פרטי הבנייה האופיניים לסגנון בשכונה ונשאי השימור
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 .8ניתוח טכנולוגי

עמק רפאים תחתון ,בניית שלד
בטון ומילואות בלוקים מטויחים.

בשנות ה ,50-על רקע התפיסות החברתיות שנתנו את הטון
בפוליטיקה הארץ ישראלית באותה תקופה ,התפתח סגנון
האדריכלות המודרניסטי בארץ -בניה החפה מקישוטים,
פשוטה ותכליתית.
מלחמת העולם השנייה ,מלחמת העצמאות ולאחר מכן
הקשיים אשר ליוו מדינה בהקמה ,גרמו למיתון עמוק
בבנייה .בנוסף ,גלי העלייה הגדולים הובילו לחיפוש אחר
פתרונות מודרניים ,מתועשים וזולים לבנייה .למגמה זו
תרמה גם האוריינטציה הפסיכולוגית -הדחקת סממנים
עיצוביים המזוהים עם המנטאליות המזרחית לטובת
התרבות המערבית אשר נתפסה כמתקדמת ו"נכונה" יותר.

.1ג .ניתוח טכנולוגי עקרוני –הסגנון המודרניסטי -השכון הצבורי

שיכוני רחוב הל"ה ,קטמון
שיכון מודרניסטי שנות ה60-
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דוגמאות
לפרטי
בניין אשר
תואמים
את אופי
המקום

תיאור
פרט
אופייני

רחוב הל"ה 30

לרוב ללא שער כניסה וללא אומנות .מספר כניסות למבנה.

)בין הפרטי לציבורי(

 .8ניתוח סגנונות וטכנולוגיות בנייה

רחוב הל"ה 30

גדר אבן לקט עם קופינג מבטון ,הגדר בגובה של כ 50 -ס"מ
ומאחוריה גדר חיה או צמחיה.

)בין הפרטי לציבורי(

גדרות המגרשים

שערי כניסה

.1ג .ניתוח טכנולוגי עקרוני –הסגנון המודרניסטי -השכון הצבורי

רחוב הל"ה 30

לעומת זאת החזית הקצרה היא בדרך כלל אטומה כלפי
הרחוב .

קהילה.

החללים הפתוחים שבין המבנים ,מייצרים מרחב לחיי

לעיתים בעזרת פתחים השונים מהפתחים של הדירות.

הדגשה מסויימת של הכניסה וחדר המדרגות מהחזית

מספר גרמי מדרגות הנמצאים בחזית הארוכה ,וקיימת

השיכונים הם מבני אורך מלבניים .הכניסה לדירות היא דרך

כניסה וחזית המבנה

86

דוגמאות לפרטי
בניין אשר
תואמים את אופי
המקום

תיאור פרט
אופייני

רחוב רחוב מבצע קדש 6

מדרגות מודגש על ידי פרט ייחודי.

רחוב רחוב מבצע קדש 6

השיכונים לרוב בנויים מבטון ומחופים בטיח בגוון חום-
לבן.

רחוב רחוב מבצע קדש 6

בניית שלד בטון ומילואות בלוקים מטויחים ,קומת עמודים
מפולשת.

 .8ניתוח סגנונות וטכנולוגיות בנייה

הכניסה לדירות היא דרך מספר גרמי מדרגות .כל גרם

פרטי אבן בחזיתות

פרטי עיבוד וסיתות האבן

שלד המבנה

.1ג .ניתוח טכנולוגי עקרוני –הסגנון המודרניסטי -השכון הצבורי
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דוגמאות לפרטי
בניין אשר
תואמים את
אופי המקום

תיאור פרט
אופייני

לאורך החזית הארוכה מקצב מודולרי של מרפסות ) אשר נסגרו ( וחלונות
קטנים יחסית  .הפתחים בצורת ריבוע פשוט החוזר על עצמו לאורך החזית.

החלונות והמרפסות חפות מכל אלמנט קישוטי
ובעלי צורה מלבנית\ ריבועית פשוטה.

 .8ניתוח סגנונות וטכנולוגיות בנייה

על פי רוב -גגות שטוחים ,לעיתים -תוספת מאוחרת של
גגות רעפים לאיטום הגגות.
במתחם זה יש תוספת גג רעפים לשיכונים.

גגות

פתחים ופרטי אבן

פתחים -תריסים ומסגרות

.1ג .ניתוח טכנולוגי עקרוני –הסגנון המודרניסטי -השכון הצבורי
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דוגמאות לפרטי
בניין אשר
תואמים את
אופי המקום

תיאור פרט
אופייני

רוב המרפסות נסגרו מחומרים שונים כגון פלסטיק ,זכוכית
,ברזל ועוד.

הדגשת חדר המדרגות על ידי פתחים קטנים בצורת עיגול.
קומת הקרקע ציבורית -שייכת לדיירים הגרים בשיכונים ובכך
נוצר מרחב קהילתי בתווך בין הבניינים.

 .8ניתוח סגנונות וטכנולוגיות בנייה

לרוב מרפסת הבולטת מחזית הבניין .המרפסות
הפתוחות ברובן נסגרו להרחבת נפח הדירות

מרפסות

מעקות

אלמנטים מיוחדים

.1ג .ניתוח טכנולוגי עקרוני –הסגנון המודרניסטי -השכון הצבורי
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עמ' 91

שכונת קטמון
ירושלים

ב .מדיניות השימור

א .מסמך משמעות

עמ' 90

 .9סיכום:
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90
שכונת קטמון
ירושלים

 .5.1עצים ותיקים בעיקר מתוך הגינות הפרטיות מקנים לרחובות
קו רקיע ירוק

 .5מרכיב נופי

 4.1משקל רב לחינוך והשכלה של הדור הצעיר ,מרכזים דתיים
מחוץ לשכונה.
 4.2השענות על מרכזי תרבות תוך שויון הזדמנויות לבני העדות
השונות.

 .4מרכיב רוחני

 3.1אורח חיים המבטא רווחה ותקופת פריחה כלכלית.
 3.2שכונה בעלת מאפיינים הנובעים ממבנה חברתי – כלכלי של
אוכלויה בורגנית בעלת אופי צרכני בעלת סממנים אירופאיים
– קוסמופוליטיים.
 3.3שינוי בהרכב האוכלוסיה עם השינויים הגיאו-פוליטיים )הקמת
המדינה(.

 .3מרכיב חברתי

 2.1תולדה של מכירת קרקעות הכנסייה לאוכלוסיה נוצרית באזור
מנותק מרצף הפיתוח סביב העיר העתיקה.

 .2מרכיב הסטורי

 1.1התיישבות משפחות ערביות נוצריות מחוץ לחומות העיר
העתיקה .בניה ברובה לצרכי השקעה ובעיקר להשכרה כדירות
שרד לפקידות המימשל.
 1.2דוגמאות אופייניות לסגנון הבנייה האקלקטי והסגנון
הבינלאומי.

 .1מרכיב אסטתי/אדריכלי

א .תמצית משמעות האתר על פי קריטריונים

בית אלישבע

וילה מילקן 1957-1980שגרירות
אורוגוואי

(1

 (1מפת מבצע
יבוסי .מתוך ספרו
של זאב וילנאי
"ירושלים ,העיר
החדשה" הוצאת
אחיעבר ,ירושלים.

בית אופייני בסגנון אקלקטי

מפת סקר 1931

חזית רחוב הפלמ"ח בניה
אפיינית לשנות ה 70-80

תצ"א 1945

מנזר סן סימון

שיכוני רחוב הל"ה

בית ספר בית חינוך כט בנובמבר

מבט אפייני-רחוב בילו-רחובות עם
קו רקיע ירוק

מנזר סן סימון חולש על סביבתו תצ"א משנת 1945

בית אפייני לסגנון הבינלאומי

מפת סקר 1945

ג .קרטס אדריכלים ,רחוב טורא 32א ,טלkergro@zahav.net.il 02-6256396 :

 .9סיכום

בתקופת המנדט :בתי ספר איכותיים בשפות
לימוד שונות במוסדות הדת והחינוך שבסביבה
סן סימון -מרכז דתי לקהילה היוונית
אותודוקסית
בשנות ה 60-פעילות חברתית ותרבותית בבית
אלישבע ,בימינו מקבץ בתי ספר ברחוב כ"ט
בנובמבר )אופק ,סולד ,בית חינוך ועוד(...

שכונת גנים יוקרתית של מעמד הביניים הגבוה של
תקופת המנדט -ברובם ערבים נוצרים משכילי
נוכחות של נציגויות זרות בצד הפקידות הבריטית
אחרי  – 1948אוכלוסיה מגוונת של עולים מכל
העדות כתוצאה מתהליך התחדשות ותוספות
בניה .ריבוי נציגויות זרות ,אחרי שנת – 80
קונסוליות בלבד

תחילת פיתוח השכונה-ממזרח למנזר סן סימון
בסוף התקופה העותומנית על אדמות כנסיה
מיקומה הטופוגרפי הגבוה )שכונת הר( הקנה
לקטמון חשיבות אסטרטגית – הרקע לקרבות
כיבוש השכונה מרץ אפריל 1948

•
•

•
•

שינוי סגנון הבניה על ציר הזמן:
וילות מפוארות בסגנון האקלקטי – מונומנטלי
בחלקו
בתי דירות בסגנון הבינלאומי
 - Infillתוספות בנייה בתקופות שלאחר קום
המדינה ובעיקר משנות ה 90-ואילך.

שלבי התפתחות קטמון ממזרח למנזר סן סימון על
אדמות הפטריארכיה היוונית אשר נמכרו בעקבות
משבר כלכלי.
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רגישות גבוהה

שכונת קטמון
ירושלים

ב .מפת רגישות שימורית

ג .קרטס אדריכלים ,רחוב טורא 32א ,טלkergro@zahav.net.il 02-6256396 :
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רגישות נמוכה
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