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 הקדמה

 

 .י קבוצת פועלי בניין ובעלי מלאכה שעלו יחד מפולין"ע 30-נבנה בשנות ה 10הבניין ברחוב הפודים 

 .  הבניין בנוי בסגנון בינלאומי שהיה אופייני לתקופה בה הוא נבנה

לפי   12נקודות מתוך  3הבניין קיבל ציון של . מסיבה זו מופיע הבניין בסקר מבנים לשימור של עירית רמת גן

 .הדירוג של הסקר

 

בעלי הדירות התקשרו עם יזם על מנת לבנות במקום הבניין הקיים בניין חדש שימצה את זכויות הבניה המותרות  

זכויות הבניה המותרות בו הן גדולות באופן משמעותי מהבניין  , מאחר והבניין בנוי על מגרש רחב ידיים. במגרש

 .הקיים

 

תיק תיעוד זה נועד לספר את סיפורו של הבניין ולהביא את העובדות בפני ועדת השימור כך שתוכל להחליט אם 

 .נכון וחשוב לשמר את הבניין

 

לצערי הרב לא קיים בתיק הבניין שבארכיב עירית רמת גן חומר מקורי מתקופת בניית הבניין ולא ידוע בוודאות  

 .שם האדריכל

 

,  מחלקת התכנון בעירית רמת גן –לאור  ווסטוןמישל ' אדר: ברצוני להודות לאנשים שעזרו ותרמו לעבודת מחקר זו

מרדכי  , יזהר שמלצר, גיל שמלצר –דיירי הבניין , עורכת סקר מבנים ואתרים לשימור ברמת גן –נועה שק 

 .והרצל דלי קולטוןדורון , אורנשטייו

 

 

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 

 כללי.  1

 הקדמה 1.1
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 תקציר

 

 .י קבוצה של פועלי בניין ובעלי מלאכה שעלו יחד מפולין"ע 30-נבנה בשנות ה 10הבניין ברחוב  הפודים 

 (.עיר גנים)ישוב נפרד שנוסד והתפתח ליד ובמקביל לרמת גן  היתהשכונת נחלת גנים בימים ההם 

בשילוב עם , בעלת צביון חקלאי והבתים שנבנו בה היו פזורים ומוקפים בשטחים חקלאיים פתוחים היתההשכונה 

 .מפעלי תעשיה

 

גן נבנו בניינים במקום השטחים החקלאיים ומילאו את המרקם עד המרקם  -כבר חלק מרמת היתהכשהשכונה  50-משנות ה

 .העירוני המלא שקיים היום

למעט ברחוב המסחרי של  )נותרו מפוזרים ברחבי השכונה בלי שנוצר רצף מרקמי כלשהו  30-הבניינים שנבנו בשנות ב

 (.י"רחוב רש –השכונה 

 

 .ללא הקשר היסטורי מורגש, נמצא בלב אזור של בניינים חדשים יותר 10כך הבניין ברחוב הפודים 

 .הבניין נבנה כבניין מגורים לאנשים מן השורה ומשמש ככזה עד היום

 .הבניין בנוי בסגנון בינלאומי ופרטי הבניה שבו אופייניים לתקופה

 .שם האדריכל לא ידוע בוודאות

 

 .אך לפי עדויות הדיירים אין כל קשר בין סוקולוב לבין הבניין" בית סוקולוב"הבניין מופיע בסקר השימור בשם 

 

 כללי.  1

 תקציר 1.2
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 כללי.  1

 נתונים כלליים 1.3

 

השכונה נמצאת בצפון העיר וגובלת בדרך אבא הילל  . הבניין נמצא ברחוב הפודים בשכונת נחלת גנים

 .בוטינסקי בדרום וברחוב המבדיל במערב'ברחוב ז, במזרח גוריוןבדרך בן , בצפון

 .במזרח גוריוןרחוב הפודים חוצה את השכונה לרוחבה ומגיע מרחוב המבדיל במערב ועד רחוב בן 

 

 .ברמת גן 6204בגוש  224הקרקע ידועה כחלקה 

 של עירית רמת גן GISמתוך אתר . א עדכנית"תכנית השכונות של רמת גן על גבי תצ

 א מוגדלת של שכונת נחלת גנים בצפון העיר"תצ

 מוקף בעיגול אדום 10ברחוב הפודים  הבנין

 5 של עירית רמת גן GISמפת הסביבה מתוך אתר 

 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 כללי.  1

 נתונים כלליים 1.3

 

 מרכז העיר

 ההסטורי

 פארק הירקון

 גבעת

 נפוליאון

 הפודים 

10 
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 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 של עירית רמת גן GISמתוך אתר . תכנית השכונות הצפוניות של רמת גן
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 ר"מ 1036:  שטח החלקה

              

מתחת לקומת הקרקע המוגבהת  . דירות 2קומות ובכל קומה  3במגרש קיים בניין מגורים בן 

מתוך  . י חדר מדרגות"הבניין בנוי משני אגפים המחוברים ע. מפני הקרקע קומת מחסנים

 .חדר המדרגות יציאה לגג

 

 .הבניין ממוקם בחלקו האחורי של המגרש ובחזיתו שטח פתוח רחב ידיים

 .סגנון הבניה בינלאומי

 כללי.  1

 נתונים כלליים 1.3

 

7 

 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 2009מתוך תכנית מדידה משנת 

 של עירית רמת גן GISא עדכנית מתוך אתר "תצ מ"קנללא , הנמצאת בתיק הבניין
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 נתונים סטטוטוריים. 2

 התכנית המוצעת 2.1
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 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 

חברה בייסוד מקבוצת   –" מ"את עומר בניה בע שרמןדרור "התקשרו חמישה מתוך ששת בעלי הדירות בבניין עם יזם בשם  2014באוגוסט 

 .38א "לתמ 2,3של הריסה ובניה מחדש לפי תיקונים  פרוייקטבהסכם קומבינציה מותנה לביצוע , מ"בע( 1986)עומר הנדסה ובניה 

 

 .להרוס את הבניין ולבנות במקומו בניין חדש שימצה את זכויות הבניה הקיימות במגרש –מטרת הסכם זה 

 

 .הבניין עדיין לא תוכנן

 

 .יש להוציא את הבניין מרשימת סקר המבנים לשימור של עירית רמת גן ולהתיר אותו להריסה –לשם ביצוע תכנית זו 

 

 

 ורד וגיל שמלצר :  בעלי הדירות

 ,הרצל ואברהם דאלי, אורי 

 ,  אהרון פלורה 

 ,  אליהו דליות 

 קרנית ספיר ועופר בן דוד 

 משה תרשיש 

 קולטוןדורון  

 תרזה וישעיהו פרי 

 

 .דוריס אדם אינה שותפה לתהליך' גב, אחת מבעלי הדירות*

 

 

 

 

 

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 נתונים סטטוטוריים. 2

 זכויות בניה –התכנית התקפה על המגרש  2.2
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 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 

שרה שרעבי ממחלקת המידע של  ' המידע התקבל מהגב

 עירית רמת גן

 

 

 

 :התכניות התקפות על המגרש
 

 ג/340/רגתכנית 

 11/ג/340/מק/רגתכנית 

 

 או

 

 38א "תמ

 

 

 

 

זכויות הבניה המותרות על פי תכניות  

 :11/ג/340/מק/רג, ג/8340רג
 (למגרש ריק או הרחבה)

 

 קומות 6+ קומת עמודים מפולשת 

 146%: אחוזי הבניה המותרים

 9: מספר הדירות

 996: ד"יחהשטח ממנו מחושבים אחוזי הבניה ומספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתוך תיק מידע הנמצא בתיק הבניין  

 .העיריהבארכיון 

 17.08.2009תיק המידע הופק בתאריך 

המסמך המלא מופיע בהמשך בפרק  

 ".מסמכים ותכניות היסטוריים"
 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 נתונים סטטוטוריים. 2

 זכויות בניה –התכנית התקפה על המגרש  2.2
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 10רחוב הפודים 
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חלופת הריסה   – 38א "תוספת זכויות על פי תמ

 :ובניה
 

 

 :תוספת זכויות לשטח עיקרי

 
 .3.5או  X 3קונטור המבנה הקיים  :אופציה א

 

 .3.5או  X  3   141%/  4  :אופציה ב

 

  12+ ר "מ 13. )ר"מ X   31מספר הדירות   :תוספות נוספת

 (ר למחסן דירתי"מ 6+ ד "לממ ר"מ

 

 

 :תוספת שטחי שירות

 

 מרתפי חניה בהיקף המגרש 2

 חדר מדרגות+ לובי 

 מרפסות שמש

 

 :חישוב הצפיפות

 

 X 3.5מספר הדירות הקיימות 

 או

 (שטח המגרש כמעט דונם.  )לדונם ד"יח 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חלופת הרחבת   – 38א "תוספת זכויות על פי תמ

 :בניין קיים
 

 

 .קומות לפי קונטור הבניין הקיים 2.5תוספת 

 

  ר"מ 12+ ר "מ 13. )ר לכל דירה קיימת"מ 25תוספת 

 (.ד"לממ

 

 .תוספת מרפסת שמש

 

 .התקפה ע"התבמאפשרת תוספת של זכויות בניה מעבר למותר לפי  38א "תמ

 

 .או אפשרות של תוספת על בניין קיים, קיימת אפשרות של הריסת הבניין ובניית בניין חדש

 

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 נתונים סטטוטוריים. 2

 תכנית השימור המקומית 2.3
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 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 .77/90/ג/340/רגלפני כעשר שנים החלה עירית רמת גן לקדם תכנית לשימור אתרים בעיר שמספרה 

 .להאיר בניינים ואתרים הראויים לשימור או לבדיקה היתהמטרת הסקר . 2011י נעה שק שפורסם במרץ "נערך סקר מבנים ואתרים ע

 

הודעה  . בדבר הכנת תכנית שימור לרמת גן, לחוק התכנון והבניה 77+78בהתאם לסעיף , הודעה פירסוםהועדה המחוזית תל אביב אישרה  2013-ב

אתרים אלו מוגנים מפני הריסה ומחייבים דיון  . אתרים וגנים המופיעים בסקר מבנים ואתרים לשימור 126-מבנים ו 309זו מכילה רשימה של 

 .בועדת השימור לפני הוצאת היתר בניה

 .תנאי לדיון בועדת השימור הוא הכנת תיק תיעוד מקדים

 

 :מופיע בסקר זה 10הבניין ברחוב הפודים 

 

 

 

 :ערך הבניין על פי הסקר
 

 :קיבל את הציון הבנין

 3מתוך  1: ערך אדריכלי

 3מתוך  0: ערך היסטורי

 3מתוך  1: ערך נופי

 .3מתוך  1: אורבניערך 

 

 .12מתוך  3: כ"סה

 

 .ראה  מפות מפורטות בעמודים הבאים

  

 

"  בית סוקולוב"הבניין מופיע בסקר ב

ראה  . אך לפי תחקיר זה זוהי טעות

 .בהמשך 3.4פרק 

 

שם האדריכל ושנת הבניה לא אומתו  

מאחר ולא קיימים מסמכים מקוריים  

 .של הבניין

, מתוך סקר מבנים ואתרים לשימור ברמת גן

,  תיעוד, אדריכלות –י נעה שק "נערך ע

 מינץ-מיכל כהן' אדר 2011מרץ , שימור ומחקר אדריכלי

 2014דצמבר 



 נתונים סטטוטוריים. 2

 תכנית השימור המקומית 2.3

 

 2011ערכים לשימור  סכימות –נחלת גנים 

 בניה לפי עשורים –נחלת גנים 

 .2011, מתוך סקר מבנים ואתרים לשימור ברמת גן בעריכת נעה שק

 

 .מבנים שנבנו בשנים אלו בשכונת נחלת גנים ומופיעים בסקר 13והוא אחד מתוך  30-נבנה בשנות ה 10הבניין ברחוב הפודים 

 .ואינו חלק ממרקם כלשהו, הבניין אינו קרוב לבניינים אחרים המיועדים לשימור
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 10הפודים 

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 
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 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 ערך אדריכלי –נחלת גנים 

 .2011, מתוך סקר מבנים ואתרים לשימור ברמת גן בעריכת נעה שק

 

-ל 0המבנים דורגו על פי רמת חשיבות במספרים בין . תכנית זו מראה את רמת החשיבות האדריכלית של המבנים שבסקר

3  . 

 .1קיבל ציון  10הבניין ברחוב הפודים 
 הבניין בנוי בסגנון בינלאומי

 10הפודים 

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 נתונים סטטוטוריים. 2

 תכנית השימור המקומית 2.3
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 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 ערך נופי –נחלת גנים 

 .2011, מתוך סקר מבנים ואתרים לשימור ברמת גן בעריכת נעה שק

 

 .  3-ל 0המבנים דורגו על פי רמת חשיבות במספרים בין . תכנית זו מראה את רמת החשיבות הנופית של המבנים שבסקר

 .1קיבל ציון  10הבניין ברחוב הפודים 

 10הפודים 

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 היטוריערך  –נחלת גנים 

 .2011, מתוך סקר מבנים ואתרים לשימור ברמת גן בעריכת נעה שק

 

-ל 0המבנים דורגו על פי רמת חשיבות במספרים בין . תכנית זו מראה את רמת החשיבות ההיסטורית של המבנים שבסקר

3  . 

 .0קיבל ציון  10הבניין ברחוב הפודים 

 10הפודים 

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 חשיבות עירונית –נחלת גנים 

 .2011, מתוך סקר מבנים ואתרים לשימור ברמת גן בעריכת נעה שק

 

 .  3-ל 1המבנים דורגו על פי רמת חשיבות במספרים בין . תכנית זו מראה את רמת החשיבות העירונית של המבנים שבסקר

 .1קיבל ציון  10הבניין ברחוב הפודים 

 10הפודים 

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 נתונים סטטוטוריים. 2
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 סיכום הערכים לשימור –נחלת גנים 

 .2011, מתוך סקר מבנים ואתרים לשימור ברמת גן בעריכת נעה שק

 

והגבוה   1הציון הנמוך ביותר הוא . תכנית זו מראה את סיכום הניקוד שקיבלו המבנים בהיבטים השונים שנבחנו בסקר

 .12ביותר הוא 

 (12מתוך ) 3קיבל ציון  10הבניין ברחוב הפודים 

 10הפודים 

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 ותרבותי הסטורירקע . 3

 התפתחות העיר רמת גן 3.1
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 

אשר תהליך  , החליטה קבוצה של תושבי אחוזת בית 1914בשנת 

להקים עיר גנים  , העיור והצפיפות בתל אביב צרמה להם

כהן אשר היה  -ר יהודה לייב מטמון"מנהיג הקבוצה הד. חדשה

חפץ להקים בעיר הגנים החדשה   הרצליהמייסדה של גימנסיה 

ההוגים החליטו  . גן בוטני גדול בשביל התלמידים והמורים

להקצות לכל חבר חמישה דונם קרקע אשר רק בחצי דונם  

 .מתוכם תותר הבניה והשאר ישמשו לזריעה ולנטיעות

 

  1500הועברו רשמית  1922לקרקע התעכבה ורק בשנת  העליה

בשנה זו הוכרזה עיר גנים כמושב  . דונם לאנשי עיר גנים

 .משפחות 40וגרו בה 

 

עם השנים החל הישוב לעבור תהליך שינוי ממושב שיתופי  

 .האוכלוסיהחקלאי ליישוב עירוני ככל שגדלה 

 

הוגדרה רמת גן כמועצה מקומית והתגוררו במקום   1926בשנת 

 .צריפים 63-בתים ו 72-תושבים שגרו ב 450-כ

בהנהגתו לבשה רמת גן  . קריניציבראש המועצה עמד אברהם 

נפתחה  , התארגנה חברת תחבורה ציבורית: סממנים עירוניים

נבנה בית הבראה  , נחתם חוזה לאספקת חשמל, סוכנות דואר

 .ובית החרושת הראשון

 

נתנה תנופה משמעותית   1933-החמישית שהחלה ב העליה

  1933-תושבים ב 1300 -גדלה מ ואוכלוסיתהלהתפתחות העיר 

הוקם מפעל השוקולד והממתקים   1934בשנת . 1937 -ב 5000-ל

ומפעלים  " דובק"הוקם מפעל הסיגריות  1935בשנת , "עלית"

 .נוספים הוקמו בהמשך

 

רמת גן יעד מועדף לעולי   היתה, העליהעם גל  50-בשנות ה

מאות בתי  . עיראק ועד מהרה הפכו לגורם דומיננטי בעיר

בשנת  . מגורים ושיכוני עולם צפופים נבנו ברחבי העיר

 .הוכרזה רמת גן כעיר 1950

 

 .רמת גן: ערך" ויקיפדיה"מתוך 

 

 

 

   1942מרכז העיר רמת גן 

 1942מאי , 13-16 גליונותת "פ, מתוך מפת מחלקת המדידות

 ארכיון יד אבנר: מקור

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 1938א משנת "תצ –השכונות הסמוכות לנחלת גנים 

 

 .  מילנרמרמת גן מאת טוביה  זכרונותי: מקור

 .קריניציבאדיבות ארכיון בית אברהם 
 

 ,מיקום שכונת נחלת גנים

 .ממזרח לשכונת גפן

 .הבניה דלילה ומוקפת בשטחים פתוחים. 30-ניתן לראות את אופי הבניה באזור בשנות ה
 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

שכונת נחלת גנים החלה את דרכה כמעט במקביל לעיר גנים  

 (.רמת גן)

 

בדומה לעיר גנים גם האסיפה הראשונה שבה הוחלט על הקמת  

 .1914התקיימה בשנת " נחלת גנים"אגודת 

מלחמת העולם הראשונה גרמה לעיכוב וראשוני המתיישבים  

מעט אחרי תושביה הראשונים של  . 1923עלו על הקרקע בשנת 

 .עיר גנים

 

 

 

לא עברו אלא ארבע שנים מאז עלו תושביה הראשונים של  "

,  עוד לפני היות רמת גן למועצה מקומית, רמת גן על הקרקע

לא  . החלה המושבה החדשה להתפתח ולשלוח זרועות למרחב

הרחק מגדות הירקון עלו המתיישבים והקימו שכונה ששמה  

השם נחלת גנים ניתן לה כדי להנציח זכר לשמה  . נאה לה

 ".עיר גנים" –הראשון של רמת גן 

מוקפת  , (דרך אבא הלל) הרצליהנחלת גנים שוכנת על כביש 

המתיישבים בחרו  . גנים ובתיה אינם גבוהים כבתי עיר

 .צמודים לקרקע שיושביה עבדוה בשקיקה, במשכנות צנועים

ולצד המעונות הקטנים  , במרוצת הזמן גדלה השכונה והתרחבה

של הראשונים קמו בנינים גדולים בני שלוש קומות שהתמלאו  

אך תפארתה וגאוותה של  . עד מהרה במאות משתכנים חדשים

השכונה עדיין הן על אותם בנינים קטנים המאפיינים את  

 ."השקט והשלווה שביסודה של עיר הגנים

 

שכונות סביב לה  , רמת גן, ו"תשט-ו"תרפ, מתוך ספר רמת גן

 .241עמוד , נפתלי. מאת א

 

 

 

-מנתה כ, שינקיןי "שכונסה ע 1914האסיפה הראשונה בשנת 

.  'וכומסגרים , צבעים, נגרים, חייטים –בעלי מלאכה  60

כדי  " חברה חדשה"דונם קרקע מ 280-הציע לקנות כ שינקין

קרבת המקום לעיר  . להקים על שטח זה ישוב של בעלי מלאכה

תאפשר לכל מתיישב להתמיד בעבודתו ומלאכתו בעיר ויחד עם  

את  , דונמים שיקבל 5זאת להקים במשך הזמן על שטח של 

 .לגדל תרנגולות ולהגיע אפילו לפרה, לעבד גינה, ביתו

 

".  נחלת גנים"נבחר ועד ונוסדה אגודה בשם , הרעיון התקבל

בטרם הספיקה האגודה להתחיל בפעולה ממשית פרצה מלחמת  

נבחר ועד חדש שהתחיל   1920רק בשנת . העולם הראשונה

,  אדמת גבעות ובקעות היתההאדמה . השטח נקנה. בפעולה

ונמכרה על   רשיה'גשייכת קודם לערביי  שהיתה, טרשים וחול

חילק את השטח  , מודד סימן רחובות שתי וערב. ידם לגרמנים

החלקות חולקו לפי  . דונמים לכל חלקה 5, חלקות בערך 50-ל

 .הגרלה ונרשמו על שם בעליהן

 

 

 

 1924א משנת "תצ

 

 .א"החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת ת, ארכיון יד אבנר: מקור

 .מ"קנללא 

 נחלת גנים

 מרכז  

 עיר גנים

 בורוכוב

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

מפת נחלת גנים  

 1942בשנת 

 

מתוך מפת מחלקת  

ת  "פ, המדידות

מאי , 13-16 גליונות

1942 

 

ארכיון יד  : מקור

מתוך סקר  , אבנר

מבנים ואתרים  

,  לשימור ברמת גן

י נעה שק  "נערך ע

2011. 

 .מ"קנללא 

 

ניתן לראות את  

הבניה הדלילה בשנת  

את ריכוז  , 1942

המבנים לאורך רחוב  

את השטחים  , י"רש

הפתוחים שמסביב  

לבניין ברחוב  

 .10הפודים 

 10הפודים 

 בית חרושת

 .ד.צ

 בית חרושת

 פמהלריבות 

 מקבץ מבני

 תעשיה

 /בית ספר

 בית כנסת

 שטחים חקלאיים

 (היום שיכון ותיקים)

 

משפחות שגרו בצריפי   8היו במקום  1925-ב. באותה שנה נקדחה הבאר הראשונה. צריפים ושתי המשפחות הראשונות עלו על הקרקע 2הוקמו  1923-ב

.  כל אחד בבית מלאכתו, התושבים המשיכו בעבודתם בעיר. עיזים ופרות וגודרו שטחים לגינות ירק, נרכשו תרנגולות, נשתלו הפרדסים הראשונים,עץ

 .ישן ומחזיר אותם בערב הביתה" פורד "מידי בוקר היה מוביל אותם העירה 

 

נאלצו למכור חלק מאדמתם למתיישבים  , אותם התושבים שאמצעיהם לא הספיקו להם להקמת משק. הישוב הוסיף לגדול ועם גידולו חל שינוי באופיו

  150-גרו במקום כ 1932-ב. החלו להתיישב במקום פועלים שעבדו בפרדסי הסביבה וכך נתמעט אופיו החקלאי של הישוב, החלקות החלו להתפצל. אחרים

 .נבנתה בריכת המים 1933-ב, נוסד בית ספר, הוקם בנין בית הכנסת, נקדחה באר חדשה, בתים וצריפים 17-איש ב

 

בית חרושת  , .(ד.צ)לשוקולדה וסוכריות " נועם: "בתי החרושת הראשונים. לירקון החלו מושכים אליו מפעלי תעשיה, לכביש, קרבתו של המקום לעיר

נתנו דחיפה נוספת לפיתוחו של  , שעברו הנה מתל אביב ויפו או נוסדו במקום' וכו" תסס", "סדן"בתי היציקה , "קשת", "קריניצי"לרהיטים 

 .המקום

היו במקום  1936-ב, י"נסלל הכביש הראשון ברחוב רש 1935-ב, הוקם בנין בית הספר 1934-ב. היו שנים של גידול מהיר ובניה גדולה 1934-1935

 .חנויות 13-מפעלי תעשיה ו 24, איש 700-כ, משפחות 186כבר 

 

נוסף לכל אלו הופר  . הישוב נאבק על קיומו. ח הפריעו אף הן"תרצ-ו"שנות מאורעות תרצ. עם פרוץ מלחמת חבש חלה הפסקה בהתפתחותו של הישוב

צרכי המקום שגדלו התחילו לחייב שיתוף פעולה אמיץ יותר עם הנקודות הסמוכות ובייחוד . גידולו של הישוב הקשה על ניהולו. השלום גם מבפנים

 .עם רמת גן השכנה הגדולה

 

 .  הוכללה נחלת גנים בשטח ועדת בנין ערים של רמת גן והיחסים עם רמת גן נעשו הדוקים יותר 1939-ב

חדרים  504, תושבים 1100ביום הסיפוח היו בנחלת גנים . התפרסמה בעיתון הרשמי החוקה החדשה של רמת גן ועניין הסיפוח הפך לעובדה 1943 -ב

 .מפעלי תעשיה 24-ו

 

באדיבות .  הוצאת המועצה המקומית רמת גן, 1921-1946ז "תש-ב"ספר היובל תרפ –מתוך רמת גן , וינדרהויז. מאת ב" נחלת גנים"לקורות : מקור

 .קרניציארכיון בית אברהם 

 / בית חרושת קשת 

 בית חרושת לבלטות

 –י "רש
 משטרה רחוב מסחרי

 בית חרושת

 סדן

 1966א משנת "תצ

 א  "החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת ת, ארכיון יד אבנר: מקור

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 

ברוח  " משי"שמו של רחוב הפודים היה במקור רחוב 

כך גם נקראו רחובות בשם  . שבשכונה התעשיהמפעלי 

 .העמל וחרושת

 

לזכר חסיד  " הפודים"שונה שם הרחוב ל 1953בשנת 

. י'פלטוצובאני 'הדוקטור ג, אומות העולם

 (.  גואל=פודה)

 

רחוב הפודים חוצה את השכונה לכל אורכה מרחוב  

 .ועד רחוב המבדיל גוריוןבן 

 

נמצא ממערבית   10קטע הרחוב שבו עומד הפודים 

 .י"לצומת עם רחוב רש

 

ממערבו היו בעבר  . ממוקם במרכז המקטע 10הפודים 

בתי החרושת נהרסו ובמקומם נבנו  . בתי חרושת

 .בניינים רבי קומות

 

במשך שנים רבות היו שטחים פתוחים סביב הפודים  

 .1966א משנת "כפי שניתן לראות בתצ 10

 

בקצה הרחוב ליד בית החרושת נמצאים עד היום  

 .אקליפטוסקבוצה מרשימה של עצי 

 

 

 

 

מתוך שכונת  " ילדות מאושרת –נחלת גנים "מתוך 

 :2013ליקט וערך יוסי אור , נחלת גנים

 (קריניציארכיון בית אברהם )

 

'  לרחהייתי כאשר הגעתי עם הורי מחיפה  3בת "

 ....פינת רחוב הפודים בנחלת גנים, 19י "רש

עמד  , מאחורי בית החרושת, במורד רחוב הפודים.. 

.  ושליימרשבו גרו הקבלנים שמלצר , בית משותף

שם היינו הילדים  , בכניסה לביתם עמד עץ אזדרכת

מתאספים ומשחקים בצילו של העץ ובמגרש החול  

ראיתיו  . עץ האזדרכת עדיין עומד במקומו. שממול

 ...ימיו הטובים חלפו לבלי שוב. זקן ועצוב

המבדיל היה בית חרושת  ' לרחבסוף הרחוב בואך .. 

וממולו בית חרושת  " קשת"בית חרושת , לקפה

 ."לבלטות של משפחת שורוק

 

 

 1966א משנת "תצ

 א  "החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת ת, ארכיון יד אבנר: מקור

 10הפודים 

 בתי חרושת

 5המקור 

 בניין הנמצא 

 בסקר השימור

 קבוצת עצי

 אקליפטוס

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 1928מאי , 16-13 גליונותת "פ, מפת מחלקת המדידות
 

 .2011י נעה שק "נערך ע, מתוך סקר מבנים ואתרים לשימור ברמת גן, ארכיון יד אבנר: מקור

 .מ"קנללא 

 

בנחלת גנים בשנה  . שכונת בורוכוב ובני ברק, בעיר גנים( נקודות שחורות) הבניניםניתן לראות את 

 .ממערב וממזרח הם שטחים חקלאיים, השטחים מצפון. זו היו קיימים בתים ספורים

 .מדרומה( בוטינסקי'ז)ואת הכביש השחור , מצפון לשכונה( אבא הלל) הרצליהניתן לראות את דרך 

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 
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 10הפודים 
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 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 1942מאי , 16-13 גליונותת "פ, מפת מחלקת המדידות
 

 .2011י נעה שק "נערך ע, מתוך סקר מבנים ואתרים לשימור ברמת גן, ארכיון יד אבנר: מקור

 .מ"קנללא 

הרחוב  , י"קיימת בניה צפופה לאורך רחוב רש. שנים מזמן הקמתה 20-קרוב ל, ניתן לראות את השכונה

ניתן לראות את המבנים הגדולים של מפעלי  . ובניה דלילה עם שטחים פתוחים רבים בשאר האזורים, המסחרי

 .ואת השטחים החקלאיים שמקיפים אותה התעשיה

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 1944א משנת "תצ
 

 .א"החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת ת, ארכיון יד אבנר: מקור

 .מ"קנללא 

 

 ,הקיים בשנה זו האורבניא זו את הרצף "ניתן לראות בתצ. נחלת גנים סופחה לעיר רמת גן 1943בשנת 

 .ואת השטחים החקלאיים שמצפון לעיר

  

 

 10הפודים 

 מרכז רמת גן

 בני ברק

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 1956א משנת "תצ
 

 .א"החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת ת, ארכיון יד אבנר: מקור

 .מ"קנללא 

 10הפודים 

 שיכון

 ותיקים

 
 

ניתן לראות את הבניה שנוספה  

לאורך רחוב   50-לשכונה בשנות ה

י ובאזורים הצפוני והמזרחי  "רש

.  של השכונה וכן את עיבוי המרקם

כבר אין כמעט זכר   50-בשנות ה

 .לצביון החקלאי של נחלת גנים

 

א הגדולה ניתן לראות את  "בתצ

-שיכון וותיקים שנבנה בשנות ה

של בני ברק   התעשיהואת אזור , 50

 .שהתפתח ממזרח

 

 

 שיכון

 ותיקים

 התעשיהאזור 

 בני ברק

 מרכז רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 1966א משנת "תצ
 

 .א"החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת ת, ארכיון יד אבנר: מקור

 .מ"קנללא 

 
 

השכונה כבר   60-בשנות ה

מוקפת בשטחים בנויים מכל  

ומהווה חלק ממרקם העיר  , עבר

 .רמת גן

 

 

 10הפודים 

 שיכון

 ותיקים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 .ומתפקד כך עד היום הזה, הבניין נבנה כבניין מגורים משותף

 .מבעלי הדירות המקוריים שהקימו את הבניין נותרה רק משפחת שמלצר שמשכירה את הדירה שבבעלותה

 .שאר הדירות נמכרו במהלך השנים

 .דיירי הבניין היו והינם אנשים מן השורה ללא יחוד היסטורי כלשהו

 

 שנת הבניה
וצאצאי בעלי הדירות   העיריהאינה ידועה מאחר ולא קיימים מסמכים בארכיון  המדוייקתשנת הבניה . 30-הבניין נבנה כנראה באמצע שנות ה

 .תנופת בניה גדולה בישוב ויתכן שהבניין נבנה כחלק מתנופה זו היתה 1935-1936בשנים , על פי המחקר ההיסטורי. במדוייקאינם יודעים 

 

 .1935לפי סקר מבנים ואתרים לשימור ברמת גן הבניין נבנה בשנת 

 

 המתכננים והבונים  
 .  קבוצת בעלי מלאכה שחברה יחדיו ובנתה את הבניין –י בעליו "הבניין נבנה ע

 (.ראה פירוט בעמודים הבאים)כמה מבעלי הדירות היו קבלנים שבנו בתים רבים נוספים ברמת גן 

 

 סגנון הבניה
 .הבניין נבנה בסגנון בינלאומי כפי שהיה נהוג בשנים אלו

 .זהים לפרטים שנבנו בבניינים בסגנון זה בתל אביב' וכוחדר המדרגות , הידיות, הדלתות, החלונות, הריצוף –פרטי הבניין 

 (.ראה צילומים בהמשך)

 

 האדריכל
 .העיריהשם האדריכל לא ידוע בוודאות מאחר ולא קיימים מסמכים הסטורים בארכיון 

 .תכנן את הבניין אך לא נמצאו לכך סימוכין ולא ידוע מנין התקבל המידע השמשוני. א' כי אדר מצוייןבסקר מבנים ואתרים 

 

 בית סוקולוב –השם 
 ".בית סוקולוב"בסקר מבנים ואתרים הבניין נקרא 

הבניין אכלס מאז  . הוא טעות מיסודו" בית סוקולוב"השם , בנו של הקבלן צבי שמלצר שהיה אחד מבוני הבניין, לפי עדותו של יזהר שמלצר

 .ש סוקולוב"יתכן ונפלה טעות מאחר ואחד הרחובות הקרובים נקרא ע. ומעולם אזרחים מן השורה ללא מעמד היסטורי כלשהו

 .יזהר שמלצר נולד בבניין וחי בו עד שנות החמישים

 

 'מס

 סידורי

 

 תאריך

 

 במבנה שינוי

 

 

 מקורות

 

1 

 

 30-שנות ה

 

 י קבוצת בעלי מלאכה שעלו מפולין"בניית הבניין ע

 

צאצאי משפחת שמלצר ומשפחת  עדות

 אורנשטיין

 

2 

 

 היום – 30-שנות ה

 

 .סגירת מרפסות בחזיתות קדמית ואחורית, פנימיים בדירות שינויים

 .קריסת קירות בחלל המחסן שמתחת לקומת הקרקע

 

 

 

 

3 

 

2013 

 

הבניין נכלל ברשימת השימור של רמת גן לפי הודעה שפורסמה לפי סעיף 

77+78. 
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 שינויים במבנה

 .לא נבנו תוספות בניה משמעותיות, הבניין הקיים נשאר במהותו כפי שנבנה במקור

 .חדר המדרגות והגג נראים זהים למקור

 

תוספת חלונות  , החלפת חלונות ותריסים מקוריים, השינויים המשמעותיים שנעשו מתבטאים בסגירת המרפסות בתריסים ובבניה

 .שינוי חלון בחזית צדדית ושינויים פנימיים בדירות, בחזית אחורית

 

 סגירת מרפסות אחוריות במהלך השנים2.

29 

 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 סגירת מרפסות בחזית קדמית במהלך השנים1.

1 

1 1 

2 

2 

כל המרפסות  

לחזית הקדמית  

נסגרו למעט  

המרפסת  

המזרחית בצד  

הבניין בקומת  

 .קרקע

 

 

1 

כל המרפסות  

לחזית האחורית  

נסגרו למעט  

המרפסת של  

הדירה הקדמית  

 .בקומת הקרקע

 מינץ-מיכל כהן' אדר
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 שינוי חלון בחזית צדדית. 4
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 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 תוספת חלונות בחזית אחורית. 3

4 

1 

3 

2 

2 

שופצה  ' הדירה האחורית בקומה ג

.  ובמהלכה נפתחו חלונות נוספים למטבח

 .אפשר לראות תכנית בעמוד זה

 מינץ-מיכל כהן' אדר
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 .  י קבוצה של פועלי בניין ובעלי מלאכה שעלו יחד מפולין"הבניין הוקם ע

משפחת שמלצר  , שליימרמשפחת , משפחת שכטר: מבין המשפחות שהרכיבו את הקבוצה

 .אורנשטייןומשפחת 

 

 .הדיירים גרו בבניין ובמהלך השנים עזבו אותו

 

 

 :אורנשטייןמשפחת 

 .גרו בבניין עד אמצע שנות השישים.'בעלי הדירה הקדמית בקומה ג

היה שותף  , היה קבלן בניין שבנה במהלך השנים בתים רבים ברמת גן אורנשטייןישראל 

 .שנים רבות עם צבי שמלצר

 .ומסר מידע זה 1942נולד בבניין בשנת  אורנשטייןבנו מרדכי 

 

 

 :משפחת שמלצר

 .הדירה עדיין בבעלות המשפחה. בעלי הדירה האחורית בקומת הקרקע

  רנה'צנשא לאישה את , 1931בפולין ועלה לארץ בשנת  באוברטיןצבי שמלצר נולד 

 .אותה הכיר עוד בפולין( שחורה)

הוא קיווה שיבואו לארץ ויגורו . הוריו וששה או שבעה אחים ואחיות נשארו בפולין

 .איתו בבניין שבנה ברחוב הפודים אך עקבותיהם אבדו במלחמה והם מעולם לא הגיעו

 :  לזוג שני בנים

 .70-ונפטר בשונת ה 1935גרשון שמלצר נולד בשנת 

 .וחי כיום בגבעתיים 1942ויזהר שמלצר נולד בשנת 

 

  1950בסביבות שנת , והילדים גרו בדירתם ברחוב הפודים מספר שנים רנה'צ, צבי

הדירה נשארה בבעלותם והושכרה בדמי . עברו לרחוב הרצל ברמת גן( תאריך  משוער)

 .מפתח

 

בבעלותו   היתה. צבי שמלצר היה מראשוני הקבלנים ברמת גן ובנה בנייני מגורים רבים

הוא שיתף  . 1962שפעלה עד " מ"קבלני בניין בע' ושותצבי שמלצר "חברה קבלנית 

  שליימר)פעולה בבניה עם חברי הקבוצה איתה בנה את הבניין ברחוב הפודים 

 (.ואורנשטיין

 . לא נמצא חומר מסודר המתעד את פעילות הבנייה במהלך השנים

 .צאצאיו מזכרונותהמידע נאסף 

 :להלן מספר בתים שנבנו על ידו

 6השושנים ' שד, 121 גוריוןבן , 60הירדן , ב16, א16סמדר 

  

 .נכדו של צבי, בנו של גרשון, הדירה ברחוב הפודים כרגע בבעלות גיל שמלצר

 

 .המידע התקבל מיזהר שמלצר וגיל שמלצר

 

 

 :משפחת שכטר

 .לא נמצא קשר עם המשפחה

 

 :שליימרמשפחת 

 לא נמצא קשר עם המשפחה
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 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 121 גוריוןבן 

 60הירדן 

 125 גוריוןבן 

 מתוך אתר רשות התאגידים

 :י הקבלן צבי שמלצר"בניינים שנבנו ע
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 10רחוב הפודים 

 רמת גן

קיימים מגעים בין בעלי הדירות   1994משנת 

הנוכחיים לבין יזמים בניסיון  לבנות במגרש  

שימצה את  , בניין חדש במקום הבניין הקיים

 .זכויות הבנייה המותרות

 .הדיירים לא הגיעו ביניהם להסכמה

 

התקבל מכתב מאגף התשתיות של עירית   2005בשנת 

 . רמת גן בדבר ליקויים שיש לשפץ בבניין

 

בעלי הדירה הקדמית )פרי ' משפ 2012בשנת 

תבעה את השכנים במשפט לשם שיפוץ  ( 'בקומה ג

הבניין או החלטה להרוס ולבנות בניין חדש לפי  

 .38א "תמ

י המפקח על רישום המקרקעין  "פסק הדין שניתן ע

א מחייב שיפוץ וטיפול בבעיות ההנדסיות  "בת

אין מחלוקת כי  : " מתוך פסק הדין. שבבניין

הבית מצוי במצב פיזי קשה מאוד ונדרשות 

הצדדים  . עבודות משמעותיות להחזקתו התקינה

חלוקים בנוגע להיקף העבודה הנדרשת ובנוגע  

,  לדרך הנכונה והיעילה ביותר להביא לשיפוצו

 ."ולמעשה לשיקומו של הבית

 

בעקבות משפט זה התקשרו בעלי הדירות עם היזם  

לשם ביצוע  " מ"את עומר בניה בע שרמןדרור "

 .של הריסה ובניה מחדש פרוייקט

 

 .זה בפרוייקטהדיירים מעוניינים להמשיך 

 

 

מתוך פסק הדין  

בעניין פרי נגד  

 .'שמלצר ואח

21.3.2013 

,  י אורן סילברמן"ע

המפקח על רישום  

 .א"המקרקעין בת
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 .לצערנו לא קיימות בארכיב עיריית רמת גן תכניות מקוריות של הבניין

 :ומובאים כאן במלואם, בלבד 1979המסמכים הנמצאים בתיק הבניין הם משנת 

 תוכן סוג מסמך תאריך עמוד מס

האם בוצע  

 מקור בפועל

1-9  34-42  שרטוט 12.11.1979 

 

"תכנית מצב קיים"תכנית הגשה    העיריה גנזך   

העיריה גנזך פקודת תשלום קבלה 14.12.1979 43 10  

 תכתובת 14.4.1980 43 11

 

העיריה גנזך   דחית בקשה   

העיריהגנזך  מכתב מאגף התשתיות של עירית רמת גן תכתובת 27.1.2005 44 12  

העיריהגנזך  מידע מעירית רמת גן תיק תיק מידע 28.7.2009 45-47 13  

 תכתובת 29.7.2009 48 14

 

כספי רקח בנוגע למימוש זכויות  דביד "מכתב מעו

 גנזך העירה הבניה במגרש 

 רשימת מסמכים
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 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.8

 12.11.1979"  תכנית מצב קיים"תכנית הגשה  .1

 דף ראשון 

 

התכנית לא . שם המבקש או עורך הבקשה ואין בקשה לתוספות בניה מצוייןעל התכנית לא . הוגשה תכנית מצב קיים 12.11.1979 -ב 

 .מאושרת

  

 .לא קיימות בארכיב עירית רמת גן תכניות מקוריות של הבניין

 :ומובאים כאן במלואם, בלבד 1979המסמכים הנמצאים בתיק הבניין הם משנת 

34 

 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.8

 12.11.1979"  תכנית מצב קיים"תכנית הגשה  .2

 תכנית סביבה 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.8

 12.11.1979"  תכנית מצב קיים"תכנית הגשה  .3

 תכנית קומת מסד 

36 

 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.8

 12.11.1979"  תכנית מצב קיים"תכנית הגשה  .4

 תכנית קומה א 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.8

 12.11.1979"  תכנית מצב קיים"תכנית הגשה  .5

 תכנית קומה ב 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.8

 12.11.1979"  תכנית מצב קיים"תכנית הגשה  .6

 תכנית קומה ג 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.8

 12.11.1979"  תכנית מצב קיים"תכנית הגשה  .7

 תכנית קומת גג 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.8

 12.11.1979"  תכנית מצב קיים"תכנית הגשה  .8

 הבניןחתך לאורך  
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.8

 12.11.1979"  תכנית מצב קיים"תכנית הגשה  .9

 חזיתות 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.8

 14.12.79פקודת תשלום .10

  

 בניה   לרשיוןתשלום הקשור בבקשה  

  בראון-נתקבל מאת זילברמן 

 14.4.1980דחית בקשה .11

  

-י זילברמן"החלטה של מחלקת ההנדסה לדחות את הבקשה שהוגשה ע 

  .תכניות ההגשה לא קיימות בתיק הבניין. בראון
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן
  

עד שנת  ' בעלת הדירה האחורית שבקומה ג היתהמשפחת בראון : הערה 

1981  . 

 (.בעל דירה זו כיום, קולטוןדורון : מקור) 
 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.8

 27/01/2005מכתב מאגף התשתיות של עירית רמת גן .12
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.8

 28.7.2009תיק מידע מעירית רמת גן .13
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.8

 (המשך) 28.7.2009תיק מידע מעירית רמת גן  .13
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.8

 מפה טופוגרפית  - 28.7.2009תיק מידע מעירית רמת גן  .13

 ללא קנה מידה 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 ותרבותי הסטורירקע . 3

 הסטורייםמסמכים ותכניות  3.8

 29.7.2009כספי רקח בנוגע למימוש זכויות הבניה במגרש   דביד "מכתב מעו.14
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 מצב קיים.  4

 מפה טופוגרפית 4.1

 

 .העיריהבארכיון  הבניןתכנית המגרש מתוך תיק מידע הנמצא בתיק 

12.1.2009    

 49 מ"קנללא , תכנית מוקטנת

 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

הבניין בנוי קרוב מאד לקצה המגרש בחזית האחורית ובחזיתות 

 .הבניין מקויניתן לראות את החריגה המשמעותית . הצדדיות

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 מצב קיים.  4

 צילום אויר מצב קיים 4.2

 עיריית רמת גן שך GISאתר : מקור

50 

 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 שכונת ותיקים

 שכונת  

 נחלת גנים

 שכונת הגפן

 .בנוי בסגנון בינלאומי, קומות 3בניין מגורים בן 

 .דירות 6כ בבניין "סה, בכל אגף דירה אחת בקומה, "ר"לבניין שני אגפים היוצרים צורת 

 .במפגש בין שני האגפים ממוקם חדר המדרגות שמתחיל בכניסה מרשימה בקומת הקרקע ועולה עד הגג

 .  בחזיתו חצר רחבת ידיים, הבניין ממוקם בירכתי המגרש

ראה תכנית בעמוד  . )הבניין בנוי קרוב מאד לקצה המגרש בחזית האחורית ובחזיתות הצדדיות וחורג משמעותית מקו הבניין

 (.קודם

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 מצב קיים.  4

 הסביבה הקרובה והמבנה כחלק מהמרקם 4.3

 י"מפינת רחוב רש, מבט ממזרח, רחוב הפודים
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מפינת רחוב המבדיל, מבט ממערב, רחוב הפודים

 10הפודים 

 .  הבניין שקוע מקו הרחוב ובחזיתו חצר גדולה

 4הפודים  12הפודים 

 8הפודים 

 .הרחוב המסחרי של השכונה, י"רחוב הפודים הינו רחוב מגורים שקט הניצב לרחוב רש

 .י לרחוב המבדיל"נמצא בחלק המרכזי של קטע הרחוב שבין רחוב רש 10' בניין מס

 .שאר הבניינים נבנו מאחור יותר. זהו הבניין היחיד בקטע זה של הרחוב שקיים משנות השלושים ובנוי בסגנון הבינלאומי

 .כך שניתן לראותו רק כשעומדים מולו, י עץ גדול"הבניין בנוי בירכתי המגרש ומוסתר ע

 

 12הפודים 

 4הפודים 

 8הפודים 

 .במבט כללי על הרחוב לא ניתן לראות את הבניין מאחר והוא ממוקם בעומק המגרש

 10הפודים 

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 מצב קיים.  4

 צילום חזיתות וגגות 4.4
 צפונית -חזית ראשית 

52 

 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מבט מהמדרכה

 מבט מהחצר

בפינת המפגש בין  . היוצרים ביניהם רחבת כניסה, "ר"לבניין שני נפחים בצורת 

 .מדרגות פינתיות מרשימות וגגון בנוי –שני האגפים ממוקמת הכניסה לבניין 

הסגורות היום  )בפינות הנפחים מרפסות שקועות אופייניות לסגנון הבינלאומי 

 (.  ברובן בחלונות ותריסים

 .מתחת לקומת הקרקע נבנו מחסנים עם כניסות מהחצר, בקומת המסד

 .דלתות כניסה למחסנים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 צילום חזיתות וגגות 4.4
 מערבית -חזית צדדית 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

דלתות כניסה  

 .למחסנים

 חלונות חדר

 המדרגות

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 צילום חזיתות וגגות 4.4
 דרומית -חזית אחורית 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מרפסת שנסגרה

 בקיר בנוי
 תוספת חלונות

 מאוחרת

 .ההעמדה של שני נפחי הבניין יוצרים ביניהם חצר אחורית מרובעם ששימשה כחצר שירות

 (.למעט מרפסת אחת בקומת הקרקע)בחלונות ובתריסים במהלך השנים , בחזית האחורית מרפסות שירות שקועות פינתיות שנסגרו בבניה

 

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 צילום חזיתות וגגות 4.4
 מזרחית -חזית צדדית 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 צילום חזיתות וגגות 4.4
 גגות
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

על הגג חדר יציאה מחדר  

המעוטר בקרניז  , המדרגות

מעל האגף האחורי  . בטון

בנויות קורות בטון  

 (.תמונות בעמוד הבא)

 .לגג מעקה היקפי בנוי

 

 

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 צילום חזיתות וגגות 4.4
 גגות
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 צילום החצר 4.5
 החצר הקדמית
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 .לבניין חצר רחבת ידיים בחזיתו

 .  וירקות שונים עגכניות, גידלו בה תירסים. החצר שימשה בעבר לגידולים חקלאיים וגינת ירק

 הקדמית הגינתעל  הבניןמבט מגג 

 מבט מהכניסה לבניין לכיוון הרחוב שביל הכניסה

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 חצר אחורית
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 .לבנין חצר שירות אחורית מרובעת

הגישה אליה היא דרך המטבחים שבדירה  

מהמטבחים קיימת   . הקדמית בקומת הקרקע

.  יציאה למרפסת שירות וממנה מעבר לחצר

 .מרפסת זו נותרה כמעט ללא שינוי

 

היה בעבר   השניהשל הדירה  מהמפרסתגם 

אך מרפסת זו  , גישה לחצר האחורית

 .נסגרה

 .'כביסה וכד לתליתהחצר שימשה 

 מבט מהגג

מרפסת השירות של הדירה הקדמית  

נותרה כמעט ללא . בקומת הקרקע

 .שינוי

 מצב קיים.  4

 צילום החצר 4.5

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 חצרות צדדיות
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן
 חצר מערבית חצר מזרחית

 מצב קיים.  4

 צילום החצר 4.5

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 תכניות 4.6

 תכנית קומת קרקע

 מרפסת שירות פתוחה

 עם יציאה לחצר אחורית, מקורית
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 תכנית קומה א

 תכנית מחסנים בקומת המסד

 מטבחים 2נבנו 

 בכל דירה
 מטבחים 2נבנו 

 בכל דירה

 .מחסן קיים בשימוש

 גישה קיימת משביל הכניסה

 

 .קירות המחסנים נשברו בחלקם

 המחסנים לא בשימוש

 

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

 מרפסת פתוחה

ה
ח
ו
ת
פ
 
ת
ס
פ
ר
מ

 

 .1979תכניות מצב קיים משנת 

 .  העיריהגנזך , "מצב קיים"הגשה : מקור

 

 .לא בוצעה מדידה עדכנית של הבניין, מאחר וזהו תיק תיעוד מקדים

למעט שתי המרפסות בקומת הקרקע  )מתבטאים בסגירת המרפסות  1979השינויים העיקריים מאז שנת 

 .ובשינויים פנימיים קלים( המסומנות באדום

 

תמונות מובאות  . פרטים מקוריים של דלתות וחלונות ניתן לראות בשתי הדירות שבקומת הקרקע

 .בהמשך

 דירות עם חלוקה

 פנימית מקורית

 ופרטים מקוריים  



 מצב קיים.  4

 תכניות 4.6

 תכנית קומה ב

62 

 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 תכנית הגג

 מטבחים 2נבנו 

 בכל דירה

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

 סגירת המרפסת

 והגדלת המטבח

 .1979תכניות מצב קיים משנת 

 .  העיריהגנזך , "מצב קיים"הגשה : מקור

 

 .לא בוצעה מדידה עדכנית של הבניין, מאחר וזהו תיק תיעוד מקדים

 .מתבטאים בסגירת המרפסות ובשינויים פנימיים קלים 1979השינויים העיקריים מאז שנת 

 .תכנית הגג ללא שינוי

 בניה מקורית על הגג



 מצב קיים.  4

 חתכים וחזיתות 4.7

 .1979חזיתות מצב קיים משנת 

 .העיריהגנזך , "מצב קיים"הגשה : מקור

63 

 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 .עם ציון השינויים שבוצעו עד היום 1979מובאות פה חזיתות של הבניין כפי שהיה בשנת , מאחר וזהו תיק תיעוד מקדים ולא בוצעה מדידה עדכנית של הבניין הקיים

 .תמונות מובאות בהמשך. פרטים מקוריים של חלונות ודלתות ניתן לראות בשתי הדירות בקומת הקרקע
 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

 מרפסת סגורה

 מרפסת סגורה

 מרפסת סגורה

 מרפסת סגורה

 מרפסת סגורה

 מרפסת סגורה

 מרפסת סגורה

 לא קיים

 מרפסת

 סגורה

 מרפסת

 סגורה

 מרפסת

 סגורה

 מרפסת

 סגורה

 מרפסת

 סגורה

 מרפסת סגורה

 אין גישה

 מרפסת סגורה

 מרפסת

 סגורה

 מרפסת

 סגורה

 מרפסת

 סגורה

 מרפסת

 סגורה

 מרפסת

 סגורה

 מרפסת

 סגורה

 מרפסת סגורה

 מרפסת סגורה

 מרפסת סגורה

 מרפסת סגורה

 מרפסת סגורה

 מרפסת סגורה

 מרפסת

 סגורה

 מרפסת

 סגורה

 מזגן

 מזגן מזגן

 מזגן

 לא קיים

 מרפסת

 סגורה

 אין

 גישה

 מרפסת

 סגורה

 תוספת

 הגדלת חלון

 חלון



 מצב קיים.  4

 חתכים וחזיתות 4.7

 .1979חתך מצב קיים משנת 

 .העיריהגנזך , "מצב קיים"הגשה : מקור
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

ניתן לראות בחתך את דלתות היציאה  

כולל ארונות  , למרפסת משני המטבחים

 .השירות



 מצב קיים.  4

 אלמנטים אדריכליים 4.8
 כניסה לבניין
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 קרניז בטון

 טרצומדרגות מיציקת 

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 אלמנטים אדריכליים 4.8
 חדר מדרגות
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 אלמנטים אדריכליים 4.8
 קומת הכניסה –חדר מדרגות 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 פרט מדרגה

 פרט לא מקורי. תיבות דואר שקועות בקיר
 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 אלמנטים אדריכליים 4.8
 קומה א –חדר מדרגות 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 פרט פינת המעקה

 פרט אופייני למשקופי הדלתות

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 אלמנטים אדריכליים 4.8
 קומת גג –חדר מדרגות 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 פרט חלון בתקרה

 דלת יציאה לגג

 פרט משקוף חלון

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 אלמנטים אדריכליים 4.8
 מרפסות לחזית

70 

 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 פרט מעקה

  –המרפסות באגף האחורי 

פרט המרפסת בקומה הראשונה זהה לפרט  

 :הפרט שונה' וב' בקומות א. המוצג מימין

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 אלמנטים אדריכליים 4.8
 חלון טיפוסי

71 

 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מבט חוץ

 מבט פנים

 פרט ידית

 פרט חלון

 פרט תריס גלילה

לפי  , כנפיים 3החלון הטיפוסי בדירות הוא חלון עץ פתיחה 

 .30-פרטים אופייניים לסגנון בניה בינלאומי בשנות ה

 .ארגז התריס מעץ

 .תריס גלילה מקורי לא שרד

 

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 חלון חדר מדרגות אלמנטים אדריכליים 4.8
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מבט חוץ

חלונות חדר המדרגות הם  

 .חלונות מלבניים מעץ

משקוף מקורי שרד אך קשה  

לומר בוודאות את סוג פתיחת 

 .  החלון

 

 מבט פנים

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 אלמנטים אדריכליים 4.8
 דלתות וחלונות מטבח

73 

 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מבטי פנים

בדירה הקדמית בקומת הקרקע 

נותרה המרפסת האחורית  

המרפסת היחידה   -המקורית 

 .בחזית האחורית שלא נסגרה

ניתן לראות שתי דלתות ושני 

חלונות משני המטבחים שהיו 

בדירה הנפתחים למרפסת  

 .אחורית

לדלתות ולחלונות תריסי  

 .גלילה

 תכנית המטבחים הפונים למרפסת האחורית בדירה קדמית בקומת קרקע

 מבט חוץ

 תכנית דירה קדמית בקומת קרקע

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 אלמנטים אדריכליים 4.8
 דלתות פנים מעץ

 שרותיםדלת  דלת פנימית דלת יציאה למרפסת דלת כניסה לדירות מחדר המדרגות
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 דלת יציאה למרפסת אחורית מהמטבח דלת פנימית בין חדרים דלת יציאה למרפסת 

 פרט משקוף טיפוסי

 ידית דלת

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 אלמנטים אדריכליים 4.8
 ריצוף

 ריצוף דירה

 .ריצוף דירת פנים

 צולם בדירה הקדמית בקומת קרקע
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 ריצוף חדר מדרגות

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 צילום חללים פנימיים 4.9
 דירה קדמית בקומת קרקע

76 

 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 .בדירה שני מסדרונות המקשרים בין החללים

 .מימין מסדרון לחדרי השירות ומשמאל מסדרון לחדרי המגורים

 .לאפשר מגורים לשתי משפחות, בדירות המקוריות תוכננו שני מטבחים

 2' חדר מס

1 

3 

2 

 3' חדר מס

 3' חדר מס

 1' חדר מס

 .אפשר לראות את הדלתות והחלונות המקוריים. עם שינויים קלים, הדירות בקומת הקרקע שנשארו במבנה המקורי 2מובאות כאן לתיעוד 

 .אך שופצו במהלך השנים, הדירות בקומות העליונות היו במקורן זהות לדירות אלו

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 מצב קיים.  4

 צילום חללים פנימיים 4.9
 דירה אחורית בקומת קרקע
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 6' חדר מס

 4 .אזור המטבחים שופץ ושונה, חללי המגורים בסירה זו נשארו כמעט מקוריים

5 

6 

 5' חדר מס

 4חדר מס 

 מסדרון חדרי המגורים מבט מדלת הכניסה

 ארון קיר

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 צילום חללים פנימיים 4.5
 מחסנים

78 

 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

מתחת לקומת הקרקע המוגבהת 

 .באגף הקדמי קיימים מחסנים

מחסן אחד נפרד עם דלת כניסה 

מחסן זה , משביל הכניסה לבית

ארבעה . קיים ומתפקד עם היום

מחסנים נוספים בעלי גישה  

ארבעת  . נפרדת מדלת נוספת

המחסנים מסודרים לאורך  

קירות מחסנים אלו . מסדרון

והמחסנים , קרסו במהלך השנים

 .  אינם בשימוש

דלת המחסן הבודד מתוך שביל 

 הכניסה לבית

 מבט אל המחסנים שקרסו

 קיר המחסן מלבנים

 סדק בתקרת המחסן

 מבט אל המחסנים שקרסו

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 שיטת הבניה  4.10

אך נראה כי נעשה שימוש בשיטות בניה  , לא נעשה סקר הנדסי 10בבניין ברחוב הפודים 

 :האופייניות לאדריכלות המודרנית בתקופה זו

 

 .נראה כי הקירות נבנו מלבני סיליקט וחופו בטיח  -

 מזוייןהתקרות והקרניזים נוצקו מבטון   -

 יצוקות טרצומדרגות   -

 גוון אפור בחדר המדרגות וגוון חרדל בדפנים הדירות. 20/20 טרצוריצוף   -

 תריסי גלילה, חלקן בשילוב זכוכית, חלונות ודלתות עץ: עבודת נגרות  -

 .מעקה חדר המדרגות עשוי צינור מתכת צבוע: עבודות מתכת  -

 ספי אבץ הותקנו בחלונות  -

 

 

 תקרה מבטון מזוין בחדר המדרגות

 מזוייןקרניזי בטון 

 20/20 טרצוריצוף , טרצומדרגות 

 ומאחז יד מצינור מתכת צבוע

 קירות מלבנים וחיפוי טיח

 קורת פלדה חשופה בתקרת הבטון

 בכניסה טרצומדרגות 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 קיר מלבנים חשופות במחסן

 מעקה הגג

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 מצב קיים.  4

 מפגעים ומצב פיזי נוכחי 4.11

 .דיירי הבניין מדברים מזה מספר שנים על הצורך בשיפוץ הבניין

 .לאחרונה החליטו לפנות למסלול של הריסה ובנייה מחדש במקום שיפוץ הבניין הקיים

 

 

 :להלן המפגעים העיקריים הנראים לעין

 

 נשירת טיח וחשיפת תקרת בטון בחדר המדרגות -

 

 נשירת טיח במעטפת הבניין החושפת לבנים וקורת פלדה -

 

 סדקים במעטפת הבניין המעבירים רטיבות לדירות -

 

 .מעקות וקורות בטון שהתפוררו וחשפו את ברזל הזיון, קרניזים -

 

 התמוטטות קירות בקומת המחסנים -

 

 

 נשירת טיח מתקרת חדר המדרגות

 נשירת טיח מקרניז בטון

 קורת פלדה חשופה בחזית אחורית
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 (ריצפת קומת הקרקע)סדק בתקרת חלל המחסנים  סדקים בחזית המעבירים רטיבות לפנים הדירה

לבנים חשופות  

 מינץ-מיכל כהן' אדר בחזית אחורית

 2014דצמבר 

כל הצילומים בפרק זה צולמו 

 2014מינץ -י מיכל כהן"ע



 הערכת האתר –סיכום .  5

ומייצג את הבניה בשנותיה הראשונות   30-הבניין נבנה בסגנון בינלאומי אופייני לשנות ה

 .של שכונת נחלת גנים

ומוקף במבנים שנבנו בשנים  , ללא תנועה, יחד עם זאת הבניין נמצא ברחוב מגורים שקט

י עצים והנראות שלו מהרחוב  "מוסתר ע, הבניין בנוי בעומק המגרש. מאוחרות יותר

 .מוגבלת

 

הבניין נבנה ושימש כבניין מגורים ללא שימוש ציבורי כלשהו כך שאין לו ערך היסטורי  

 .או חברתי מיוחד

 

מיקומו  . נכס ציבורי ואמור להעביר מסר לקהל הרחב, במובן מסוים, בניין לשימור הינו

 .של הבניין והעובדה שאינו חלק ממרקם לשימור כלשהו מגבילה את יכולתו לתפקד ככזה

 

 .ההחלטה האם הבניין ראוי לשימור הינה בידי ועדת השימור

 הערכת האתר –סיכום 
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 פרטי עורך התיעוד.  6

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 

 מקצועי נסיון

שווי והכנת תיקי  הפנגתכנון משולב עם חשיבה אנרגטית לפי עקרונות , תכנון פנים, עוסקת בבניה פרטית, אדריכלית עצמאית היום-2003

 תיעוד לבניינים לשימור 

 ר קרן מיטרני"ד' הכנת תיקי תיעוד בשיתוף עם אד 2012-2013

משלב הכנת תיקי התיעוד וההגשה ועד תכניות לביצוע לבניינים    -ניצה סמוק ' עבודת פרילאנס על בניינים לשימור עבור אדר 2005-2007

 לשימור רבים בתל אביב 

 "אליקים אדריכלים"אדריכלית במשרד  1995-2002

 

 השכלה

 סיום הלימודים בהצטיינות, לימודי אדריכלות בטכניון בחיפה      1990-1995

 שווי של שוהם וייסמן-לפנגשווי באקדמיה הישראלית  פנגלימודי       2006-2010

 

 תחרויות

 אביב לאמנות-עמיר לתכנון בניין חדש במוזיאון תל והרטהש שמואל "בציון לשבח בתחרות אדריכלים ע זכיה              2004
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 



 מקורות. 7

 

 :סקר

 

 2011מרץ , י נעה שק"נערך עבור עירית רמת גן ע, סקר מבנים ואתרים לשימור ברמת גן, נעה שק

 

 

 

 :ארכיונים

 

 מוזיאון וארכיון לתולדות רמת גן, קריניציש אברהם "עמותת בית הראשונים ע, קריניציבית אברהם 

 

 א"אוניברסיטת ת, החוג לגיאוגרפיה, ארכיון יד אבנר

 

 

 :ספרים

 

 .מרמת גן זכרונותי, מילנרטוביה 

 

 ו"תשט-ו"תרפ, שכונות סביב לה מתוך ספר רמת גן, רמת גן, נפתלי. א

 

 .הוצאת המועצה המקומית רמת גן, 1921-1946ז "תש-ב"מתוך ספר היובל תרפ, "נחלת גנים"לקורות , וינדרהויז. ב

 

 

 

 :מאמרים

 

 .2013ליקט וערך יוסי אור , מתוך שכונת נחלת גנים" ילדות מאושרת –נחלת גנים "

 

 

 

 :אתרים

 

 אתר עירית רמת גן

 

 ערך רמת גן, ויקיפדיה
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 תיק תיעוד מקדים

 

 10רחוב הפודים 

 רמת גן

 מינץ-מיכל כהן' אדר

 2014דצמבר 


