ממלכתיות יומיומית :עבודתם של האדריכלים
אנדרי לייטרסדורף ואיליה בלזיצמן1970-1946 ,
ד"ר אדר' צבי אלחייני ,אדר' מיכאל יעקובסון
אנדרי לייטרסדורף ואיליה בלזיצמן נמנים עם קבוצה משמעותית ומתרחבת של אדריכלים ,שתרומתם לעיצוב
המרחב הישראלי המוקדם נחקרת ומתבררת בשנים האחרונות .בשנות שותפותם ,לאורך כרבע מאה
( )1970-1946במחצית השנייה של המאה ה ,20-זכו השניים בלא מעט פרסים בעשרים תחרויות התכנון שבהן
השתתפו .הם תכננו יותר מ 470-בניינים ופרויקטים בהיקף רחב ובמגוון ייעודים ושימושים ,הנוגעים בכל תחומי
היומיום האזרחי בישראל – מגורים ,חינוך ,תרבות ,פנאי ,זיכרון ,בריאות ,תעסוקה ,תעשייה ועוד .עיקר עבודתם
נעשה עבור גופים ציבוריים כמו משרדי ממשלה ,הסתדרות העובדים ורשויות מקומיות ,מה שאיפשר את הפריׂשה
הנרחבת בעיר ובהתיישבות העובדת.
הן לייטרסדורף והן בלזיצמן עבדו בשנותיהם הראשונות בארץ במשרדיהם של אדריכלים בולטים כמו זאב
רכטר ,דב כרמי ,יוסף נויפלד וג'ניה אוורבוך – מי שהעמידו את התשתית לתרבות האדריכלית בישראל בייסודו של
"חוג האדריכלים" ,בהוצאת כתב-עת חלוצי לאדריכלות ,בהוראה ובכתיבה ועוד .עובדה זו ממקמת אותם כחוליה
בשרשרת של אדריכלים בוני הארץ בשנים המכוננות וכמעצבי המרחב הציוני המודרני בישראל .עם זאת ,ולמרות
היקף העשייה יוצא הדופן שלהם ,נותרו לייטרסדורף ובלזיצמן מחוץ לקאנון של אדריכלות ישראל המוקדמת.
התנהלותם העניינית והצנועה ,המתמקדת בעשייה ולא ביחסי ציבור וקידום פרסומי ,משליכה במידה מסוימת על
האדריכלות הפרגמטית שהוציאו תחת ידיהם.
מאפייניהם האישיותיים והאדריכליים של שני האדריכלים הלמו את רוח המקום והזמן בישראל של שנות
המדינה הראשונות ,שהתמודדה עם מצבי חירום ,צנע ומיתון מתמשכים אך בה-בעת גם עם גלי בנייה גדולים
וחסרי תקדים .לייטרסדורף ובלזיצמן יצרו אדריכלות תועלתנית ,פרוגרמטית ,פרקטית ,פונקציונלית ,מוסדית,
תקנית; אדריכלות הנמנעת בכוונה תחילה מכל ראוותנות או מונומנטליות ,ועדיין מצליחה ליצור טקסיות ממלכתית
וחגיגית בחיי היומיום .באותם ימים ,אפילו הוועד הפועל של ההסתדרות ,שבהזמנתו תכננו פרויקטים רבים לאורך
זמן ,ביקש ייצוג "צנוע" למוסדותיו .האם תוצרי עבודתם מעידים כי אלה היו דרישות המזמינים – או שמא
האלגנטיות המאופקת של לייטרסדורף ובלזיצמן עצמם היא שהכתיבה את האסתטיקה של האדריכלות
ההסתדרותית?
ההיסטוריוגרפיה של אדריכלות ישראל הנכתבת בעשורים האחרונים מפנה את המבט המחקרי לאדריכלים
ואדריכליות שפעלו סביב  1948ובעשורים הראשונים למדינה .מחקרים אלה ,המבוצעים במנעד רחב של מסגרות
(אקדמיות ,מוזיאליות ,אוצרותיות ,פרטיות) ,מצטברים בשנים האחרונות על מדף ספרי האדריכלות הארצישראלית
והישראלית .לצד הגרעין הקשה או הקאנון המוּכר של האדריכלים שפעלו בארץ לאורך המאה ה ,20-נגלית
בעשורים האחרונים עשייתם הענפה של אדריכלים יוצרים ,שתרומתם לא נופלת מזו של עמיתיהם המפורסמים.
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גם אוספים אישיים של אדריכלים ,שהופקדו ומופקדים בשנים האחרונות בארכיוני האדריכלות הפעילים בארץ,
חושפים פעילות בהיקפים גדולים של שמות ידועים פחות ,ולעתים לא ידועים כלל ,שעיצבו והתוו ,הלכה למעשה,
את חזותו המודרניסטית של המרחב העירוני והכפרי הישראלי בעשורים הראשונים למדינה .רובם ככולם התחנכו
ופעלו לאורו של המודרניזם האדריכלי ,כאסתטיקה וכסגנון אך גם כאתיקה וכצו השעה.

ברטיסלבה–טביליסי–תל-אביב
אנדריאס (אנדרי בונדי) לייטרסדורף נולד ב 2-באוקטובר  1905בברטיסלבה שבסלובקיה ,אז בשטחי הקיסרות
האוסטרו-הונגרית ,בן לעדה לבית לוי ולעו"ד ד"ר מוריץ לייטרסדורף .ב 1918-החל ללמוד (בשלוש שפות) בבית
הספר הריאלי בברטיסלבה ,וב 1922-סיים את לימודיו התיכוניים בהצטיינות .משם המשיך ללימודים מתקדמים
באוניברסיטה הטכנית הגרמנית ( )Deutche Technische Hochschuleבפראג ,שבה השלים ב ,1926-בהצטיינות
יתרה ,תואר כפול באדריכלות ובהנדסה .הכשרה משולבת זו ,שהיתה מקובלת אז בחינוך האירופי למקצועות
הבנייה ,העניקה ערך מוסף להמשך דרכו המקצועית של לייטרסדורף .העבודות המעטות שנשמרו מתקופת
לימודיו מעידות על רוח התקופה שבה התחנך – אדריכלות אירופית של ראשית המאה ה ,20-שגם אם ניכרו בה
עדיין סממנים מסורתיים-שמרניים כגון סימטריה ומקצב אחיד ,קשתות וגמלונים – מסתמן כי החלה נוטה יותר
ויותר לעבר מודרניזם פונקציונלי ונקי-קו.
בשנים  1930-1927עבד לייטרסדורף בחברת היזמות והבנייה הצ'כית ( Vereinigte Bau A.G.חברה מאוחדת
לבנייה וקונסטרוקציה בע"מ) ,כאדריכל ומהנדס שהיה אחראי על הקמת עשרות בניינים לבנקים ,מגורים ,מוסדות
החלמה ,מרחצאות ,מלונות ועוד .למרבה הצער ,סקר תיעוד יסודי של בניינים אלה טרם נעשה ,הגם שרבים מהם,
יש לשער ,עומדים עדיין על תלם .לעת עתה אין בנמצא מידע שיאפשר לאפיין את עבודתו האדריכלית של
לייטרסדורף במסגרת תאגידית זו.
במקביל לעבודתו כשכיר החל לייטרסדורף לקבל הזמנות עבודה גם מלקוחות פרטיים ,בעיקר לתכנון בתי
מידות באזורים הבורגניים של ברטיסלבה .עד מהרה ,כבר בסוף שנות ה 20-של המאה הקודמת ,החל הפרק
המוקדם בקריירה העצמאית שלו שנמשך עד סוף שנות ה – 30-השנים ההירואיות של המודרניזם האירופי.
הווילות העירוניות הרבות שתכנן לייטרסדורף הצעיר בברטיסלבה בשנים אלה ,שחלקן מתפקדות ושמורות גם
כיום במצב מרשים ,נבנו על פי מיטב כללי הניב המודרניסטי שהתפתח בין שתי מלחמות עולם.
כך למשל ,ברחוב אורבאנקובה ( )Urbánkovaשבברטיסלבה ,שהוא מעין מוזיאון פתוח לאדריכלות התקופה,
ניצבות בשכנות שלוש וילות בתכנונו .את המוקדמת בהן תכנן לייטרסדורף באופן פרטי ,בתקופה שבה עבד עדיין
בחברת היזמות הצ'כית .זוהי וילה בת ארבע קומות משנת  ,1928שנבנתה בהזמנת גיזלה ווילהלם ואלט ()Walt
– זוג צעיר שביקש לתת הזדמנות לאדריכל צעיר ,אלמוני אך מנוסה .את חזית הקומה השלישית בבית בחר
לייטרסדורף להסיג לאחור ליצירת אכסדרה רחבה שגגותיה נתמכים בארבעה עמודים עגולים – מהלך מודרניסטי
שנקט אז בכמה וילות שתכנן .הבעלים הנוכחי של הווילה ,שבשנים האחרונות התארחו בה שגרירויות גרמניה
ובלגיה ,ביצע בה עבודת שימור התאמה מושכלת לנתוניה ,והשיב לה את זוהרה המקורי ,המודרניסטי והאלגנטי.
[איור ]1
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 .1וילה ואלט ( ,)Waltברטיסלבה (צולם ב)2018-

וילה אחרת באותו רחוב ,המוּכרת כבית אוטיליה לברפינגר ( )Leberfingerעל שם בעלת הבית המקורית,
הוזמנה אצל לייטרסדורף באותה שנה .שתי קומות הווילה נקבעו מעל קומת מרתף ,בסגנון קדם-מודרניסטי שנזנח
עד מהרה לטובת פונקציונליות מודרניסטית ומילון צורות פשוט וענייני יותר .בכמה מהווילות המוקדמות ניצל
לייטרסדורף את הטופוגרפיה של הרחוב ליצירת קומות מרתף שקועות למגורי עובדים ושימושים טכניים ,שמעליהן
קומות מגורים מרווחות .הבניין הפונקציונלי מעוטר בפסי צבע ומסגרות בצבעים שונים ,עם חזית סימטרית הפונה
לרחוב ובמרכזה חלון אנכי וכניסה מובלטת לחדר המדרגות .החלונות בפינות הבניין ,שמידותיהם זהות ,מחוברים
ברצועות צבע העוטפות את הפינה[ .איור ]2

 .2בית אוטיליה לברפינגר ,ברטיסלבה (צולם ב)2013-
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לעומת הווילות שתכנן אז בשכונות פרבריות באופיין – לבנייני הדירות שתכנן ברחובות ראשיים בעיר ,כבלוקים
עירוניים עם קומה מסחרית במפלס הרחוב ,ייחד לייטרסדורף מחוות עיצוביות נוספות שהעשירו את חזותם.
מחוות אלה היו נפוצות באותה עת וכללו בין השאר מפגשי חזיתות מעוגלים בליווי מרפסות אורכיות וצרות ,וכן
ויטרינות גבוהות ורחבות לחנויות ובתי המסחר במפלס הרחוב .לבד מאלה ,בדומה לגישה שאפיינה את תוכניותיו
לבתים הפרטיים ,גם בבנייני הדירות בולטים הטיפול הקפדני בחלוקה הגושית והקפדה על עיצוב חדר המדרגות,
המודגש בחזית בחלון אנכי (מטיפוס "תרמומטר") ,המחדיר אור ואיוורור טבעי לאזורים הציבוריים של הבניין
ומשווה ליצירה האדריכלית קלילות ושקיפות מודרניסטיות .רבים מהמבנים שתכנן לייטרסדורף באותה תקופה
ְ
בסלובקיה זוכים כיום לעדנה מחודשת ,הן בשימורם הקפדני והן במחקר ההיסטורי המיוחד להם[ 1.איור ]3

 .3בית דירות ,ברטיסלבה (צולם ב)2018-

באופן שלא היה חריג באותם ימים ,בנוסף על עריכת התוכניות לבניינים שבנה תכנן לייטרסדורף גם את פריטי
הריהוט והנגרות ,וכאשר היגר לארץ-ישראל הביא עמו כמה מן הרהיטים שעיצב בסלובקיה .בתצלום מדירתו בתל-
אביב בראשית שנות ה 40-נראה לייטרסדורף בפינת העבודה ,רכון על שולחן עץ משוכלל בעיצובו ומוקף רהיטי עץ

 1בעיצומו של המחקר הנוכחי פנה לאדריכל טומי לייטרסדורף ,בנו של אנדרי לייטרסדורף ,החוקר הסלובקי ד"ר תומס שטרן ,שאסף חומרים
רבים על פעילותו של האב קודם שהיגר לארץ-ישראל .בעקבות פנייתו התברר כי שמו של לייטרסדורף נודע במולדתו כאדריכל פורה וכאחד
ממובילי האדריכלות המודרנית בסלובקיה .פנייתו של שטרן נעשתה לקראת תערוכה על פועלו של אנדרי לייטרסדורף ,שהוא יוזם כיום
בשיתוף עם הקהילה היהודית ב ברטיסלבה .מהלך זה שפך אור ,בעיתוי הולם ,על פרק עלום בהיסטוריה המקצועית של אדריכל זה.
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ומתכת משובחים בקווים מודרניסטיים ,שונים אמנם מרהיטים מודרניסטיים שנראו באותה עת בדירות התל-
אביביות של בוגרי וחסידי באוהאוס כמו חנן פרנקל ,אריה שרון ,שמואל מסטצ'קין ואחרים[ 2.איור ]4

 .4אנדרי לייטרסדורף בדירתו בתל-אביב ,1941-42 ,מוקף ברהיטים שעוצבו בקומארום

ב 1936-נישא אנדרי לפיני (אדולפינה) ,בת לארנסטין מילק וברטלן האס ,סוחר עצים מברטיסלבה .פיני –
ילידת העיר ההונגרית קומארום ( – )Komáromנודעה כמעצבת אופנה שפתחה בברטיסלבה סטודיו לעיצוב.
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כעבור שנה נולד בקומארום בנם תומס (טומי) ,אך כבר ב – 1938-בעקבות סיפוחו של חבל הסודטים לגרמניה
הנאצית – נחקקו באזור חוקים ראשונים להרחקת היהודים מחיי הכלכלה והחברה ונישולם מנכסיהם ומעסקיהם.
יהודים צ'כים וסלובקים רבים היגרו אז לפלשתינה-א"י ,ובהם גם אנדרי ופיני לייטרסדורף ובנם טומי בן השנתיים,
שהפליגו באונייה הלגאלית האחרונה שעגנה בנמל חיפה ב .1939-בברטיסלבה נותרו אמו של לייטרסדורף ,עדה,
ואחיו יוגן ,שנרצחו ב 1942-במחנות ההשמדה מיידנק וסוביבור.
אנדרי ופיני לייטרסדורף לא התכוונו להשתקע בארץ ,שהיתה עבורם רק תחנת מעבר והצלה .לייטרסדורף
ביקש להמשיך עם משפחתו לניו-זילנד ולהצטרף שם למשרד אדריכלים של קולגה ,אך עם פרוץ מלחמת העולם

 2בארץ מיעט לייטרסדורף לתכנן רהיטים ,ועדות בודדה להמשך עיסוקו בנושא מופיעה בתוכניות שערך לפרטי ריהוט ונגרות ,כמו ספסלים
קבועים ומעקות ששולבו בבניינים שתכנן ,בהם בית ההסתדרות בפתח-תקוה" ,יד למגינים" בקיבוץ רמת-הכובש ועוד.
 3פיני לייטרסדורף ( ,)1986-1906שנולדה בהונגריה והחלה לפעול כמעצבת אופנה בצ'כוסלובקיה ,פתחה בתל-אביב סטודיו לאופנה עילית
ובהמשך דרכה גם עיצבה תלבושות לתיאטרון הקאמרי וללהקת המחול ענבל .ב 1954-מונתה על-ידי רות דיין כמעצבת הראשית של
"משכית" ,תפקיד שמילאה יותר מ 15-שנה ובמסגרתו החלה לשלב את האומנויות ומלאכות היד של עולים מארצות ערב בסגנונה האירופי
המודרני .לייטרסדורף נחשבת אחת ממגדירות העיצוב הישראלי החדש באופנה .בין עיצוביה הבולטים ,שנודעו ברחבי העולם" ,מעיל המדבר"
ו"שמלת עין-גדי" .ראו בתיה דונר ,קט' משכית :מארג מקומי (תל-אביב :מוזיאון ארץ-ישראל ,)2003 ,עמ'  ;31וכן דוד טרטקובר ,קט' פיני
לייטרסדורף ,מעצבת אופנה ישראלית (מוזיאון תל-אביב לאמנות.)1983 ,
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השנייה נסגרו נמלי הארץ לתנועה אזרחית ,ובני הזוג לייטרסדורף החלו לחפש את עתידם במקום 4.היו אלה שנים
של משבר כלכלי עמוק בארץ ,הן בהשפעת המלחמה והן בעקבות מאורעות ( 1936-39המרד הערבי) ,שהביאו
לצמצום קיצוני בפעילות של ענפי הבנייה והפיתוח האזרחי בארץ[ .איורים ]6-5

 .5אנדרי לייטרסדורף עם בנו טומי1942 ,

 .6אנדריי לייטרסדורף עם אשתו השנייה ,גינה רפפורט ,ובניהם גיורא וערן ,ראשית שנות ה50-

 4בראיון לג'ניפר בר-לב סיפרה פיני לייטרסדורף שלא היה בכוונתם להישאר בארץ :ההשערה היתה שהמלחמה תסתיים תוך שנתיים ואז יחזרו
לאירופה; ראו טרטקובר ,שם .הנישואים של פיני ואנדרי לא האריכו ימים .ב 1948-נישא אנדרי לגינה רפפורט; כעבור שנה נולד בנם גיורא
וב 1950-נולד בן הזקונים ערן.
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בתחילה לא עלה בידו של לייטרסדורף לעסוק במקצועו .הוא הוציא רשיון נהיגה על משאית ומצא פרנסה
בהסעות ובהובלה .באותה עת גם נודע לו שכל משפחתו הקרובה נספתה באירופה .הטלטלה והטראומה שחווה
בשנותיו הראשונות בארץ הפכו אותו ,לעדותם של בני משפחה ,לאדם מופנם יותר ,אך הוא לא נואש .כעבור
כשנה ,כמו רבים מעמיתיו המהנדסים והאדריכלים אז בארץ ,הצליח לייטרסדורף להשתלב במחלקות התכנון
הרוחשות של ממשל המנדט והצבא הבריטי .ייתכן שבמסגרת זו פגש לראשונה את האדריכל איליה בלזיצמן,
שותפו לעתיד ,הצעיר ממנו ב 12-שנה ,ששימש באותן שנים מפקח על עבודות הבנייה של בית חולים מנדטורי
בתל-השומר ,שהוקם אז לשירותם של צבאות בעלות הברית .במקביל החל בלזיצמן לעבוד במשרדו של האדריכל
זאב רכטר ,אלא שהעבודה בשוק הפרטי ,על פי עדותו ,פסקה בזמן המלחמה כמעט לחלוטין 5.עם תום המלחמה
החל רכטר לשקם את משרדו ושכר עובדים ותיקים וחדשים ובהם בלזיצמן ,שהביא למשרד את לייטרסדורף
שאותו הכיר במחלקות התכנון של ממשל המנדט.
ב ,1945-אם כן ,החל לייטרסדורף לעבוד במשרד האדריכלים של זאב רכטר ,שבו עסקו באותן שנים בעיקר
בתכנון מבנים ותוכניות בינוי להתיישבות הכפרית ולתנועה הקיבוצית ,ובתכנון עירוני ברחבי הארץ 6.כמקובל אז,
אדריכלים שכירים הגישו הצעות עצמאיות ,לבד או בצוותים ,לתחרויות התכנון הרבות שהוכרזו עם היחלצות
העולם ממשבר המלחמה 7.בהיותם שכירים אצל רכטר הגישו לייטרסדורף ובלזיצמן ב ,1945-באופן עצמאי,
הצעה לתחרות על תכנון בניין חדש ,בשטח  4,000מ"ר ,למרחצאות חמי-טבריה ,שיועד לשמש מוסד של טיפולים
רפואיים במי המעיינות החמים .בתחרות זו התמודדו לייטרסדורף ובלזיצמן מול אדריכלים מקומיים אלמונים
יחסית ,בני דורם וגם ותיקים מהם ,והצעתם זכתה בפרס שלישי[ 8.איורים ]8-7

 5איליה בלזיצמן בראיון ( )12.9.2005לסטודנטיות חגית קולב ומיטל צור ,במסגרת העבודה "תכנון בתי הסתדרות של משרד לייטרסדורף-
בלזיצמן" ,קורס "אדריכלות ישראלית" בהנחיית צבי אפרת וצבי אלחייני (המחלקה לארכיטקטורה ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים,
.)2005
 6ראו רן שחורי ,זאב רכטר ,ספר בסדרה אמנים ישראלים בעריכת מרדכי עומר (תל-אביב וירושלים :המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות,
הקיבוץ המאוחד וכתר ,)1987 ,עמ'  .44-43בשלב זה של המחקר טרם נמצאו בארכיון רכטר אדריכלים שרטוטים בחתימת לייטרסדורף
ובלזיצמן ,שהוכנו במסגרת עבודת המשרד.
 7בין אמצע שנות ה 40-לראשית שנות ה ,70-תקופת השותפות של לייטרסדורף ובלזיצמן ,תוכננו רבים ממבני הציבור בארץ בהליך של
תחרויות פומביות ,שהתקיימו בתכיפות גדולה והתנהלו על פי תקנונים נוקשים שניסחה ועדת התחרויות המקצועית של אגודת האינג'ינרים
והארכיטקטים.
 8בראש חבר השופטים ב תחרות עמד האדריכל הבריטי הנרי קנדל ,יועץ ממשלת המנדט לבניין ערים ,ולצדו מהנדס העיר תל-אביב יעקב בן-
סירה ,האדריכל ואיש הצבא פרופ' יוחנן רטנר מהטכניון ,ואחרים .הפרס הראשון הוענק לאדריכל הרי לוריה (תל-אביב) והפרס השני
לשותפות פבל-קיסין-טנאי (תל-אביב); ראו "תחרות לתכנון הבניין של מרחצאות חמי-טבריה" ,עיתון אגודת האינג׳ינרים והארכיטקטים בארץ-
ישראל ,כרך ז ( ,)1946עמ' .23-22
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 .7הצעה למרחצאות חמי טבריה :1945 ,פרספקטיבה אווירית

 .8הצעה למרחצאות חמי טבריה :1945 ,חללי פנים ,פרספקטיבות
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אלא שגם בשנים שמיד אחרי המלחמה המשיך השוק הפרטי לקרטע ,ועבודתם של השניים אצל רכטר הלכה
והתמעטה .בסוף  1946ניגשו לייטרסדורף ובלזיצמן כעצמאים לתחרות נוספת ,הפעם על תכנון בית ההסתדרות
בפתח-תקוה – בניין מורכב שיועד לכמה מוסדות נפרדים 9.בתחרות זו ,עבור אחד המזמינים הגדולים במדינה
שבדרך ובמושבה מתפתחת במרכז הארץ שהיתה אחד ממעוזי ההסתדרות ,התמודדה הצעתם מול  46חלופות
וקטפה את הפרס הראשון.
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בעקבות הצלחתם ,ועל רקע אי-הוודאות ששררה בשוק בתקופה המתוחה שבין מלחמת העולם לסוף המנדט
הבריטי ,החליטו השניים להקים את השותפות לייטרסדורף-בלזיצמן אדריכלים ,שפעלה באחד מחדרי דירתו של
לייטרסדורף ברחוב אחד העם  140בתל-אביב 11.השניים התחילו מיד בפיתוח הצעתם הזוכה לבית ההסתדרות
באם המושבות ,וזו הביאה בעקבותיה שורה ארוכה של הזמנות עבודה עבור ההסתדרות בכל רחבי הארץ 12.ב25-
שנות קיומה היתה השותפות ביניהם לאחת הפוריות בדברי-ימי האדריכלות בעשורים הראשונים למדינה" .היה לנו
חדר אחד ברחוב אחד העם" ,סיפר לימים בלזיצמן" ,ושם ישבו ארבעה אנשים .חדר אחד ,זו היתה ההתחלה".
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איליה בלזיצמן נולד ב 1917-בטביליסי (אז טיפליס) בירת גיאורגיה ,בן לקלרה לבית גורביץ' ופרידריך בלזיצמן.
בלזיצמן האב ניהל יחד עם אביו דניאל עסק משפחתי משגשג ,שהתמחה בעבודות אינסטלציה סניטרית (אחת
מעבודותיו הגדולות היתה איבזור תחנות הרכבת הטרנס-גיאורגית) .ב ,1921-בעקבות המהפכה הקומוניסטית,
נעצרו אביו וסבו של בלזיצמן בעוון "קפיטליזם" ושוחררו רק לאחר שוויתרו על כל רכושם .הוריו של בלזיצמן ,ועמם
איליה בן הארבע ואחותו בת השלוש איזבל ,היגרו אז לגרמניה ,שם העביר את ילדותו המאוחרת ונעוריו .ב,1934-
לאחר עליית הנאצים לשלטון ,נדד בלזיצמן בן ה 17-עם משפחתו לפולין בדרך לארץ-ישראל ,והמשפחה השתקעה
בתל-אביב שבה התגורר ועבד כל חייו.
על פי עדות בנו-ממשיכו האדריכל עמוס בלזיצמן ,כבר בגיל צעיר ,עוד לפני המעבר לגרמניה ,שאף איליה
בלזיצמן להיות אדריכל .ייתכן ששנות התבגרותו בברלין של שנות ה 20-וראשית שנות ה ,30-שבמהלכן התנסח
באירופה בכלל ובגרמניה בפרט האוונגרד המודרניסטי באדריכלות ונוסדו בתי ספר משפיעים דוגמת הבאוהאוס,

 9עוד על בניין זה ראו בהמשך ,וכן בפרק "המבנים המיועדים לשימור במתחם ההסתדרות החדש" במאמרו של אמנון בר-אור ,כאן.
 10התחרות הוכרזה באוקטובר  1946על-ידי מועצת פועלי פתח-תקוה .הפרסים השני והשלישי חולקו בין האדריכלים נחום זלקינד (תל-אביב)
ודוד אנטול ברוצקוס (ירושלים) .פרסי קנייה הוענקו להצעותיהם של שולמית ומיכאל נדלר ,בנימין צ'לנוב עם רוברט בנט וי' גינצבורג (כולם
מתל-אביב) .בחבר השופטים ישבו המהנדס ציון השמשוני ,האדריכלים יעקב ירוסט ושלמה שא"ג ,חיים סורוקה ופנחס רשיש .ראו שלמה
שא"ג" ,תחרות לתוכנית בית ההסתדרות בפתח-תקוה" ,עיתון אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בארץ-ישראל ,ח :ג (סיון תש"ז) ,עמ' .17-16
 11בהיסטוריה המוקדמת של אדריכלות ישראל ,שותפויות רבות וחשובות נולדו בעקבות פרישה של אדריכלים צעירים ממשרדים ותיקים .כך,
למשל ,נוצרה השותפות בין שמעון פובזנר ואברהם יסקי ,שעבדו כאדריכלים צעירים במשרדם של אריה שרון ובנימין אידלסון ופרשו ממנו
בראשית שנות ה 50-בעקבות זכיותיהם בתחרויות תכנון ,ואז הקימו שותפות קצרה אך פורייה ומשמעותית; כך גם האדריכלים השותפים משה
לופנפלד (שעבד גם הוא במשרד שרון-אידלסון) וגיורא גמרמן (שעבד אצל אדריכלי הנוף ליפא יהלום ודן צור) ,שפרשו בראשית שנות ה60-
מהמשרדים המבוססים שבהם עבדו ויצאו לשותפות פורייה וארוכת שנים.
 12בעקבות הזכייה בתחרות זו נטוו קשרים אמיצים בין אנדרי לייטרסדורף לבין מזכיר מועצת פועלי פתח-תקוה ולימים ראש העירייה ,פנחס
רשיש .בין השניים ,שהיו שונים באופיים ,נרקם שיתוף פעולה הדוק וממושך ,שהשליך על עבודתם של לייטרסדורף ובלזיצמן עבור
ההסתדרות בכלל ובפתח-תקוה בפרט.
 13בלזיצמן ,לעיל הערה .5
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העמיקו את תשוקותיו המקצועיות .אך כמו רבים מבני דורו ,ילידי התקופה שבין שתי מלחמות העולם ,בלזיצמן לא
זכה לרכוש השכלה רשמית ומסודרת במקצועות האדריכלות.
ב ,1935-שנה לאחר שהגיע לארץ עם משפחתו ,נרשם בלזיצמן בן ה 18-ללימודי ערב של שרטוט אדריכלי
בבית הספר המקצועי מונטפיורי בתל-אביב ,ובשעות היום החל לעבוד במשרדו של האדריכל יוסף נויפלד –
מנציגיו הבולטים של המודרניזם הארצישראלי בשנות ה ,30-מי שלקח חלק בתכנון "מעונות עובדים" בתל-אביב
והיה ממייסדי "חוג האדריכלים" לצד זאב רכטר ,אריה שרון ,ישראל דיקר ועוד 14.במשרדו של נויפלד ,שבלזיצמן
ראה בו את מורו החשוב והמשפיע 15,היו אז שבעה עובדים ,מספר גדול מאוד במונחי הפעילות האדריכלית באותה
תקופה ,בתל-אביב בפרט ובארץ בכלל.
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כאשר החל בלזיצמן לעבוד במשרדו של נויפלד ,עסקו במשרד בכמה מן העבודות הגדולות בארץ ,בהן בית
חולים הדסה עין-כרם וכן (בשותפות עם דיקר) בית החולים הפרטי אסותא (כיום "אסותא באוהאוס וילג'") ,שהוקם
בצפון תל-אביב ונחנך בסוף  .1935ניסיונו האדריכלי הראשון של בלזיצמן היה לפיכך במערך של מבנים מלבניים
נקיי-קו ,עם מרפסות מלבניות הבולטות כזיז בחזיתות 17.ב 1936-ניגש בלזיצמן באופן עצמאי לתחרות על תכנון
בית מגורים שנערכה במסגרת יריד המזרח האחרון לפני הקמת המדינה ,וזכה בפרס שני (בתחרות לא הוענק
פרס ראשון) .במקביל עבד בלזיצמן אצל נויפלד על תכנון הבניין של מרכז קופת חולים (כיום בית המרכז לקבלה)
סמוך לכיכר דיזנגוף בתל-אביב ,שנויפלד תכנן אז לקופת חולים כללית של ההסתדרות .בראשית שנות ה,40-
לאחר שנויפלד היגר לארצות-הברית וסגר את משרדו בארץ ,המשיך בלזיצמן ללוות את הקמת "הבית הגדול"
בשומרייה ,מוסד חינוכי לילדים בקיבוץ משמר-העמק – מעבודותיו הידועות והחשובות של נויפלד בארץ בפרט
ובתולדות המודרניזם הארצישראלי בכלל – וחתם לבדו על תוכניות הבניין.
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לאחר שנות העבודה אצל נויפלד ,עבד בלזיצמן פרק זמן קצר במשרדם המשותף של האדריכלית ג'ניה
אוורבוך ,המתכננת של כיכר צינה דיזנגוף ,ושותפה המהנדס זלמן ברון ,ובשנים  1942-1941שימש מפקח על
עבודות הבנייה של בית החולים המנדטורי בתל-השומר .בשנים אלה קשר בלזיצמן את קשריו המקצועיים
המוקדמים עם המוסדות והאישים שייסדו את מערכת הבריאות הישראלית עם הקמת המדינה ,שהתווספו לניסיון
שצבר בעבודתו במשרד נויפלד על תכנון בית חולים אסותא החדשני והמשוכלל בתל-אביב .קשרים אלה עתידים
לסלול את דרכו ,יחד עם לייטרסדורף ,כאדריכל מוביל של כמה ממרכזי הבריאות המרכזיים בישראל.
עוד עבד בלזיצמן באותן שנים ,לפרק זמן קצר ,במשרדו של האדריכל דב כרמי ,שהמליץ על קבלתו ל"אגודת
האינג'ינרים והארכיטקטים בארץ-ישראל" – הגילדה של האדריכלים והמהנדסים בארץ – וב 1943-התקבל
לעבודה במשרדו של זאב רכטר ,בימי המלחמה הדלים ,כאמור ,העסיק פחות מארבעה עובדים.
 14על "חוג האדריכלים" התל-אביבי ראו ,למשל ,אלונה נצן-שיפטן" ,מחלוקות באדריכלות הציונית :אריך מנדלסון וחוג האדריכלים של תל-
אביב" ,בתוך :רחל קלוש וטלי חתוקה (עורכות) ,תרבות אדריכלית :מקום ,ייצוג ,נוף (תל-אביב :רסלינג.)2005 ,
 15בלזיצמן מספר שבאותה עת הושפע גם מאדריכלים אחרים שפעלו בתל-אביב והביאו עמם לארץ את בשורת האדריכלות המודרנית ,ומציין
גם את השפעת הטכניון ואישים דומיננטים כמו יוחנן רטנר ואלכסנדר קליין על העשייה האדריכלית בארץ; ראו לעיל הערה .5
 16בלזיצמן סיפר שרק במשרדו הגדול של אריה שרון עבדו באותה עת מספר דומה של עובדים .רוב האדריכלים עבדו לבד ,ורק במקרים
מיוחדים נעזרו בעובד אחד או שניים ,לכל היותר .בקרב קהילת האדריכלים הקטנה שררו יחסי עבודה הוגנים וסולידריים ,חרף התחרות הקשה
על כל עבודה וההתכתשויות התכופות עם מהנדס העיר יעקב בן-סירה; ראו לעיל הערה .5
 17זאת בדומה לבניין ההיסטורי של בית חולים בילינסון ,שאריה שרון תכנן באותה עת בפתח-תקוה; ראו מיכה לוין ,עיר לבנה  /אדריכלות
הסגנון הבינלאומי בישראל :דיוקנה של תקופה (מוזיאון תל-אביב לאמנות ,)1984 ,עמ' .67 ,61
 18ראו מסמכים בארכיון קיבוץ משמר-העמק; בשנות ה 50-תכנן במסגרת שותפותו עם לייטרסדורף אגפים נוספים למוסד זה.
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הכשרתו המקצועית של בלזיצמן אצל נויפלד ורכטר ,מהבולטים באדריכלי הסגנון הבינלאומי בארץ-ישראל ומי
ששיקעו את הניב המודרניסטי בדפוס החזותי של המפעל הציוני 19,השפיעה כאמור על השקפתו האדריכלית של
בלזיצמן ,שצמח כאדריכל בכמה ממוקדי החניכה המרכזיים של אדריכלי דור המדינה 20.לרוע המזל ,לא נותרו
עדויות או רישום של העבודות שבהן עסק בלזיצמן במסגרת עבודתו אצל נויפלד ואצל אוורבוך-ברון ,ולא ידוע על
אילו עבודות עבדו הוא ולייטרסדורף במשרדו של רכטר .מידע זה ,שיש לקוות שייחקר בהמשך ,עשוי לשפוך אור
נוסף על התפתחותם המקצועית ועל גיבוש חותמם האדריכלי.
ב ,1945-כאמור ,החל גם לייטרסדורף לעבוד במשרדו של רכטר ,ודרכיהן של צמד האדריכלים הצטלבו שנית.
בסוף  ,1946בעקבות הזכיות הרציפות בתחרויות על תכנון חמי-טבריה (פרס שלישי) ובית ההסתדרות בפתח-
תקוה (פרס ראשון) ,הקימו השניים את משרדם העצמאי.

משרד לייטרסדורף-בלזיצמן
בתחילה ,כאמור ,פעלה שותפות לייטרסדורף-בלזיצמן מחדר בביתו של לייטרסדורף ברחוב אחד העם בתל-אביב.
עם הקמת השותפות ניגשו השניים למלאכת התכנון המפורט וההקמה של בית ההסתדרות בפתח-תקוה,
ובמקביל המשיכו להגיש הצעות נוספות למספר רב של תחרויות תכנון ,ולרוב הגישו יותר מהצעה אחת לכל
תחרות" 21.עשינו הרבה תחרויות ,ודי בהצלחה" ,סיפר בלזיצמן לימים" ,וכך לאט לאט בונים בניין ,בונים משרד".

22

בית ההסתדרות החדש ,שהוקם בשנים  1948-1946באחד המגרשים המרכזיים בפתח-תקוה ,בא להחליף
המרכז תחת קורת גג נציגויות
את בית ההסתדרות הישן מ ,1911-שהיה הראשון שהוקם בארץ-ישראל .כמבנה ְ
שונות של חברי הארגון רב-העוצמה – שבפתח-תקוה בלבד היו חברים בו כ 8,000-איש – ישבו בבית ההסתדרות
המשרדים של מועצת הפועלים ,האגודות המקצועיות ולשכת המס ,קופת מלווה וסולל-בונה ,לצד אולם אסיפות,
אולם התעמלות ,מועדון פועלים ,ספרייה ,חדרי עיון ומזנון .כאמור ,עבודה זו סימנה את ראשיתו של שיתוף פעולה
מתמשך בין לייטרסדורף ובלזיצמן לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל ובייחוד עם פנחס רשיש,
אז מזכיר מועצת פועלי פתח-תקוה ולימים ראש העירייה 23.בעשורים הבאים ,שבמהלכם תכננו עשרות מבני

 19ראו נצן-שפטן ,לעיל הערה  ,14שם עמ' .204
 20באותן שנים לימד זאב רכטר בטכניון ,בין השאר את בני המחזור של בנו יעקב רכטר ובהם גם מיכאל ושולמית נדלר .נדלר סיפרה לימים
שהמפגשים עם רכטר בטכניון השפיעו על המשך דרכה המקצועית; ראו צבי אלחייני ומיכאל יעקובסון" ,עבודת צוות :תוכנית ,חזית ,חתך",
האדריכלות של נדלר-נדלר-ביקסון-גיל( 2010-1946 ,תל-אביב ,הוצאה עצמית ,)2016 ,עמ' .456
 21בשנתיים הראשונות לשותפות ניגשו לייטרסדורף ובלזיצמן לתחרויות תכנון רבות ,ביניהן :אולם תרבות ,קריית-חיים ( ,1946שתי הצעות,
פרס שלישי); בית ילדים אמנה ,חיפה ( ,1946פרס שלישי); מדרשה חקלאית ע"ש רופין ,עמק חפר ( ,1946פרס שלישי); סמינר הקיבוצים
אורנים ,תל-עמל (קריית-טבעון;  ,1947פרסים ראשון ושני ,תוכנית-אב ובינוי מפורט).
 22בלזיצמן ,לעיל הערה .5
 23פנחס רשיש ( ,)1978-1895שהיגר מרוסיה ב 1924-לפלוגת עין-חרוד בגדוד העבודה ,התיישב עם פלוגת מעבר בקיבוץ גבעת-השלושה,
שישב אז בתחומי פתח-תקוה של היום ,באזור שבו שוכנים כיום קריי ת המוזיאונים ובית חולים בילינסון .רשיש היה פעיל במועצת פועלי פתח-
תקוה ושימש מזכיר המועצה וסגן ראש העירייה בשנות ה ,40-ובראשית שנות ה 50-התמנה כראש העירייה הרביעי של העיר וכיהן בתפקיד
זה עד  .1966לייטרסדורף ובלזיצמן תכננו בפתח-תקוה שורה של מבני ציבור ורווחה ,בהם גם כאלה שאינם קשורים להסתדרות.
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הסתדרות בכל רחבי הארץ – בהם מבני ציבור ורווחה ,בנייני משרדים ומנגנון – היו השניים ל"אדריכלי הסתדרות"
בכירים ,שתרמו להנכחתו הפיזית של ארגון ייחודי זה[ .איורים ]11-9

 .9בית ההסתדרות ,פתח-תקוה ,סוף שנות ה :40-פרספקטיבה

 .10התכנסות חגיגית בבית ההסתדרות ,פתח-תקוה ,שנות ה65-

12

 .11הכניסה לבית ההסתדרות ,פתח-תקוה ,שנות ה60-

עם השלמת בית ההסתדרות בפתח-תקוה ,סביב  ,1948החלו השניים לקבל בזו אחר זו הזמנות עבודה
נוספות מהארגון .בשנות ה 40-צברה ההסתדרות עוצמה שאינה נופלת מזו של מוסדות המדינה הממלכתיים :היא
נגעה בכל תחום מתחומי החיים ,הכלכלה ,החברה והתרבות ,וכוחה רק התחזק בשנות המדינה הראשונות.
לייטרסדורף ובלזיצמן הובילו את גיבושה של שפה אדריכלית מובהקת לייצוגה של ההסתדרות ,בטיפוסי בניין
מזוהים ששיקפו את יעילותה הארגונית והעצימו את נוכחותה הפיזית ברחבי הארץ.

24

בימי מלחמת העצמאות נעצרה העבודה במשרד .בלזיצמן שירת בחיל ההנדסה ,ולאור ניסיונו בעבודות
ההקמה של בית החולים המנדטורי מס'  5בתל-השומר בראשית שנות ה ,40-פיקד בזמן המלחמה על יחידת
תכנון בתי חולים בצה"ל .במקביל קיבלו לייטרסדורף ובלזיצמן לידיהם את משימת ההסבה של מתחם בית החולים
המנדטורי בתל-השומר לבית החולים הצבאי-ממלכתי הישראלי הראשון ,הקרוי כיום ע"ש ד"ר חיים שיבא ,מייסדו
ומנהלו הראשון.

25

 24צבי אפרת" ,הסתדרות" ,הפרויקט הישראלי :בנייה ואדריכלות( 1973-1948 ,מוזיאון תל-אביב לאמנות ,)2004 ,עמ' .398
 25בעשורים הבאים המשיכו לייטרסדורף ובלזיצמן ללוות את בית חולים תל-השומר ולתכנן בו מבני אשפוז ,מרפאות ומכונים חדשים,
שהבולטים הם בית היולדות ( ,)1964שהיה לבניין האשפוז הראשון בבית החולים והורכב מקבוצה של אגפים צרים ומוארכים המשתלבים
כאצבעות בנוף המגונן של המרכז ,עם פריקסטים מבטון בחזיתות לסינון קרני השמש ולשמירה על פרטיות; ומחלקת הילדים ( ,)1968בניין
האשפוז השני בבית החולים ,בגובה שלוש קומות החובקות חצר פנימית .לימים הורחב הבניין בתכנונו של עמוס בלזיצמן ,אך כמו שאר
הבניינים במקום הוכנסו בו לימים שינויים מאוחרים על-ידי אדריכלים אחרים ,ששינו את אופיו לבלי הכר .הקשר ההדוק בין המשרד ותל-
השומר נמשך שנים ארוכות ,אך בהמשך הדרך נמסרו עבודות מרכזיות במקום ,כמו תוכנית-האב ומגדל האשפוז המרכזי ,למתכננים אחרים.
ראו נועה מרום ותומר אזולאי ,ביתן ,בניין ,בית  /תולדות המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל-השומר :התפתחות המבנים והאדריכלות2014-1948 ,
(תל-השומר :מרכז רפואי ע"ש שיבא ,)2014 ,עמ' .35 ,33
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בשנים מכוננות אלה התעצבה במידה רבה תפיסת עולמו האדריכלית של בלזיצמן ,שראה בתכנון בתי חולים,
מרפאות ומרכזים רפואיים את גולת הכותרת של עבודתו .יתרה מזו ,יחסי העבודה המתהדקים עם ההסתדרות
כיבדו את משרד לייטרסדורף-בלזיצמן בעבודות תכנון של כמה וכמה מרכזים רפואיים ומרפאות של קופת חולים
כללית :בניין האשפוז ,בניין המכונים ,חדר אוכל ומטבח ומרכז אנרגיה בבית חולים הלל יפה בחדרה (;)1970

26

בית חולים בית רבקה בפתח-תקוה ( ;)1971חדר אוכל ומטבח בבית חולים השרון בפתח-תקוה (;)1962
והמרפאות העירוניות גוטפריד בהרצליה ,תל-נורדוי בתל-אביב ( )1949ושועלי ברעננה ([ 27.)1953איורים ]14-12

 .12בית חולים בית רבקה ,פתח-תקוה ,ראשית שנות ה70-

 .13מרפאת תל-נורדוי ,תל-אביב :1949 ,תוכנית קומה ראשונה

 26בתכנון הבניינים הנזכרים בבית חולים הלל יפה בחדרה ,למעט בניין האשפוז ,השתתף גם האדריכל סלו הרשמן .האדריכל והמבקר אבא
אלחנני כתב על בית חולים זה כי הוא "מעוצב בצורה מכובדת ורוגעת ההולמת מוסד מסוג זה ואף מבטאת אותו היטב"; אבא אלחנני ,המאבק
לעצמאות של האדריכלות הישראלית במאה ה( 20-תל-אביב :משרד הביטחון – ההוצאה לאור ,)1998 ,עמ'  .197הקמת המרכז הרפואי החלה
באמצע שנות ה ,70-ודווחה בכתב העת תוי :רבעון לאדריכלות ,בניין ערים ,עיצוב המוצר והאמנויות הפלסטיות (קיץ  ,)1975עמ' .48-46
 27לאחר מותו של לייטרסדורף המשיך בלזיצמן ,עד פרישתו ,לתכנן שורה ארוכה של עבודות בתחום הבריאות ,בהן מרפאה להתפתחות הילד
ומעון יום פסיכיאטרי בבית חולים תל-השומר ( ;)1972תוכנית-אב ,בניין חדרי ניתוח ומכון רנטגן ובניין הדוודים לבית חולים הלל יפה בחדרה
( ;)1975תוכנית-אב לבית חולים ע"ש המלך חוסיין בבית-ג'אלה ( ;)1985וכן הוסטלים לאוטיסטים בוגרים בחולון ,בראשון-לציון ,בכרמיאל
ובפרדס-חנה (.)2001-1998

14

 .14מרפאת קופת חולים בהרצליה ,שנות ה50-

בתחום זה של מתקני בריאות נעשה בהמשך הדרך ( )1967גם ניסיון לפרוץ גם אל מחוץ לגבולות הארץ ,בהקמת
צוות של כמה משרדי אדריכלים המתמחים בתחום ,שפיתח במשותף דגם תוכנית להקמת בית חולים למדינות
מתפתחות .בצוות לקחו חלק ,לבד ממשרד לייטרסדורף-בלזיצמן ,גם משרדי האדריכלים אריה שרון ,אלדר שרון
ובנימין אידלסון ,ומשרדם של יעקב הרץ וגרשון צפור .ככל הידוע ,הפרויקט לא יצא אל הפועל[ 28.איור ]15

 .15לייטרסדורף-בלזיצמן ,שרון-שרון-אידלסון ,הרץ-צפור ,דגם תוכנית להקמת בית חולים למדינות מתפתחות1967 ,

 28ראוArieh Sharon, Hospitals in Israel and the Developing Countries (Tel Aviv: Emanograph & Zadok, 1972), pp. :
94-103
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יחסי העבודה עם ההסתדרות חרגו מתחום הרפואה לשימושים נוספים ,ובעקבות בית ההסתדרות בפתח-
תקוה תוכננו במשרד לייטרסדורף-בלזיצמן ,לאורך השנים ,קרוב למאה פרויקטים .בין סוף שנות ה 40-לראשית
שנות ה 60-תכננו במשרד בתי הסתדרות נוספים בחדרה ( ;)1949הרצליה ,רעננה וגדרה ( ;)1950נתניה וראשון-
לציון ( ;)1951בנימינה ( ;)1954רמת-גן ורמלה ( ;)1955יקנעם ( ;)1957בית-שאן ( ;)1959תל-מונד ויהוד
( .)1960בענפי הסתדרות אחרים תכננו במשרד את בית סולל-בונה ברמת-גן ( ;)1958אולמות מופעים ,קולנוע
ומועדוני נוער; 29סניפי בנק; 30בנייני משרדים ל"מבטחים" ,קרן הפנסיה והתגמולים של ההסתדרות; 31צרכניות,
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ועוד[ .איורים ]18-16

 .16בית ההסתדרות ,חדרה ,ראשית שנות ה50-

 .17בית ההסתדרות ,רמת-גן :1955 ,תרשים חזית

 29כמה ממבני התרבות בתכנונם :בתל-אביב–יפו – בהדר-יוסף ,בגבעת-עלייה וברחוב יפת ,ויצוין קולנוע תכלת ברחוב בן-יהודה (;)1965
בפתח-תקוה – קולנוע היכל ( )1950ואמפיתיאטרון אורון ( ;)1952ברמת-גן ( ;)1952בכפר-סבא – בשכונת אליעזר ,ותצוין הרחבת קולנוע
עמל ( ;)1954בהרצליה – קולנוע מקהל בנוף-ים ( ;)1955בחדרה ( ;)1957ובראשון-לציון ( .)1963כמה ממבנים אלה הוסבו לימים
לאולמות מופ"ת ,ורק מעטים מהם פעילים כיום.
 30בהם בנק מלווה וחיסכון ברעננה ( ;)1950בנק הפועלים בגבעת-אולגה ( )1959ועוד.
 31בהרצליה ( ,)1963כפר-סבא ( ,)1964פתח-תקוה ( ,)1965רעננה ( ,)1969רחובות ( )1969ותל-אביב ( ,1969לא נבנה).
 32כמו הצרכנייה הקטנה בשכונת נווה-עוז בפתח-תקוה ( ,)1949והצרכנייה הגדולה והמרכזית ברחוב אחוזה ברעננה (.)1955
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 .18בית ההסתדרות ,רעננה ,שנות ה50-

בתי ההסתדרות ,שנבנו בקצב מהיר ,בהיקפים גדולים ובמיקומים בולטים ,משכו עד מהרה ביקורת על
בזבזנות בתקופה של צנע ,שבה היתה המדינה הצעירה שקועה בקשיי כלכלה ,קליטה וביטחון" 33.בית ציבור נקי
ואסתטי ,המשרה על המבקר בו אווירה תרבותית ,מחנך לתרבות-בית טובה" – הגיב לטענות אלה האדריכל אריה
שרון ,אז יו"ר אגודת הארכיטקטים בישראל ,שההסתדרות היתה מלקוחותיו המרכזיים ,והוסיף" :דבר זה חשוב
במיוחד בבתי הציבור ההסתדרותיים ,המשמשים ברוב שעות היום פועלים מארצות שונות ומתרבויות שונות,
וחובה לאומית היא להרגילם לכיבוד ביתם הפרטי".

34

עם העלייה בהיקפי העבודה ,עבר המשרד מדירתו של לייטרסדורף לרחוב אסתר המלכה  17בתל-אביב,
ואחר כך התמקם לשנים ארוכות ברחוב רמז  27בצפון העיר ,לא רחוק מבניין הוועד הפועל של ההסתדרות ,שם
פעל עד מותו החטוף של לייטרסדורף באוגוסט  .1970אם בראשית הדרך עבדו במשרד חמישה עובדים לכל
היותר – הרי שבשיא הצלחתה של השותפות ,במחצית השנייה של שנות ה ,60-נמנו בו כ 17-עובדים במקצועות
ההנדסה ,האדריכלות והשרטוט 35.עבודת המשרד ,ששכן בקומת מרתף ,התנהלה בחדר גדול ,אפוף עשן
מקטרת ,סיגריות וסיגרים שעישנו השותפים והעובדים ,ברוח התקופה ,סביב כמה שולחנות שרטוט רחבים עם
סרגלי  ,Tלפני עידן המחשב .כשגדלה הצפיפות עברו לייטרסדורף ובלזיצמן עצמם לחדר נפרד ,ששימש גם חדר
ישיבות.
העבודה התנהלה בשקט ,איש-איש על מלאכתו ,ושיחות ההתייעצות ביניהם התנהלו בגרמנית בגוף שלישי,
"כל זאת בהרמוניה נדירה ותוך כבוד הדדי" 36.כדרכן של שותפויות ,התקיימה בין לייטרסדורף ובלזיצמן חלוקת

 33בטקס חנוכת בית הוועד הפועל בתל-אביב הובלעה ביקורת ממין זה בדברי ראש הממשלה דוד בן-גוריון" :אילו הייתי נשאר חבר הוועד-
הפועל עד היום ,לא הייתם בונים את הבית הזה בלא מלחמה איתי"; ראו דוד בן-גוריון" ,הסתדרות אחת; מפלגה ציונית-סוציאליסטית אחת",
דבר.2.7.1953 ,
 34אריה שרון מצוטט אצל יוסף שטיינר" ,האמת על המותרות בבנייני ההסתדרות :שיחה עם אריה שרון" ,דבר.26.4.1955 ,
 35על פי אדריכל עמוס בלזיצמן בשיחת תחקיר ,דצמבר .2014
המחברים.2019 ,
 36על פי אדריכל טומי לייטרסדורף בתכתובת דוא"ל עם ְ
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עבודה מוסכמת אך בלתי רשמית .לייטרסדורף עסק בעיקר בתכנון לענפי ההסתדרות השונים ובפרויקטים
מסחריים ותעשייתיים (בהם מבנים בתל-אביב ובחולון למפעלי "וישיי" ו"אלקו" ומפעל "סוגת" בקריית-גת ,הפועל
עד היום) – ואילו בלזיצמן ,כאמור ,התמקד בתכנון מתקני בריאות ,מרכזים רפואיים ומבני אקדמיה (בהם בניין
שרת בקמפוס אוניברסיטת תל-אביב).
עובדי המשרד בשנות ה 60-מספרים כי ללייטרסדורף היתה נוכחות מרשימה ,עם רעמת בלורית וחיתוך דיבור
ייחודי ,ועם זאת היה אדם מופנם שלא גילה את רגשותיו" .הוא היה קשוח וסגור ,לא מסתכל ימינה ושמאלה ,רק
קדימה .את העצבים שמר בפנים" ,סיפר יצחק ברף 37.גם גאולה שגיא מספרת על אדם סגור ומופנם" ,בלי
התחנחנות וכיבודים ,ששמר תמיד על מידה של ריחוק מהסובבים אותו" 38.בלזיצמן ,על פי העדויות ,היה טיפוס
פתוח יותר .היחסים ביניהם היו מקצועיים וענייניים ,ללא גינוני חברות ,באווירה של הערכה ,אמון וכבוד הדדיים
בכל ענייני התכנון והאדמיניסטרציה.

39

לצד אלה עבד השרטט רפי עוז ,שהיה לשותפו של בלזיצמן לאחר מותו של לייטרסדורף ב .1970-השרטטים
והשרטטות תרגמו את הסקיצות של לייטרסדורף ובלזיצמן לתוכניות עבודה מפורטות; גרשון קליימן ,טכנאי
במקצועו ,עסק גם הוא בשרטוט אך בדגש על עיצוב ותכנון פנים ,ובמקביל ניהל את הייצור וההזמנה של חומרים
וחיפויים ,פיקח על עבודות הבנייה באתרים השונים והשגיח על גימור הפנים .במשרד עבדו שישה ימים בשבוע,
ובתקופות של הגשות לתחרויות התארכה העבודה אל תוך הלילה ולעתים גם אל סופי השבוע.
מבחינה טכנולוגית עבדו במשרד בשיטות שמרניות :קונסטרוקציות פלדה ובטון מזוין ,בלי שילוב של בנייה
טרומית שנעשתה יותר ויותר מקובלת בבנייה בארץ משנות ה 60-ואילך" .אנדרי היה אדריכל מהדור הישן" ,אומר
ברף; "הוא הבין בקונסטרוקציה ולמעשה היה יכול להכין את תוכניות הקונסטרוקציה בעצמו .נוסף על חשיבה של
מהנדס ,היה לו מעוף אדריכלי" .ללייטרסדורף לא נעזר במכונית ,ואת סיורי הפיקוח בין אתרי הבנייה בימי שישי
היה עושה במונית" .הוא היה מתכנן בניין מאל"ף עד ת"ו .כשקיבל פרויקט היה יושב עליו בריכוז ועובד כמעט ללא
הפסקה .הוא נודע כמי שאינו מוותר לקבלנים ולא מתפשר על פשלות ביצוע".

40

פרטים נפוצים באדריכלות המשרד היו פרופילי ברזל בלגיים ,בעיקר בעבודות להסתדרות ובעיקר במועדונים
(רובם הוחלפו לאחרונה במסגרות אלומיניום) .הריהוט בבניינים הורכב ממוצרי מדף של יצרנים ישראלים
מובנים) עוצבו ויוצרו
("הארגז"" ,פלטכניקה"" ,רהט" ועוד) – אבל פרטי נגרות הבניין (מעקות ,ארונות ,ספסלים ְ
בהזמנה מיוחדת .גופי התאורה עוצבו או נרכשו מחברת גולדשמידט את שוואבה ,שסיפקה פתרונות תאורה
איכותיים ואלגנטיים למיטב אדריכלי ישראל באותן שנים ,ורבים מגופי התאורה המקוריים שלה מותקנים ופועלים
עדיין בבניינים שתכננו.

 37יצחק ברף – קונסטרוקטור שעבד במשרד כשכיר בשנים  1961-1957ואחר כך כיועץ חיצוני – בשיחת תחקיר ,ינואר  .2014את התחקיר
המקדים יזם טומי לייטרסדורף.
 38גאולה שגיא – מזכירת המשרד בשנים ( 1972-1967מזכירת המשרד הקודם היתה יפה ברנשטיין) – בשיחת תחקיר ,דצמבר  ;2013עוד
השתתף בשיחות התחקיר בינואר  2014גרשון קליימן – טכנאי בניין ומפקח מטעם המשרד בשנים .1975-1962
 39לייטרסדורף חלש בדקדקנות ובקפדנות גם על הניהול השוטף של המשרד ,על תשלומי המשכורות ועל החשבונות של הפירמה – וזאת בסיוע
מכונת חישוב רועשת וספר חשבונות גדול מסוג "יומן אמריקאי" ( ,)plannerשבו פורטו ההוצאות וההכנסות בכל פרויקט.
 40ברף ,לעיל הערה .37
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בכל הנוגע ליחסי ציבור ,לייטרסדורף ובלזיצמן מיעטו לפרסם את עבודותיהם בספרות המקצועית בארץ.
במאות הגיליונות של הנדסה ואדריכלות ,עיתון אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים על גלגוליו השונים ,ובכתבי-עת
אדריכליים עצמאיים שהחלו להופיע בארץ באמצע שנות ה ,60-כמעט לא התפרסמו עבודות של השניים זולת
דיווחים שוטפים על זכיותיהם בתחרויות .גם לעיתונות היומית הכללית כמעט לא התראיינו בענייני תכנון
ואדריכלות .בלזיצמן העיד" :התפרסמנו על-ידי התחרויות ופרויקטים שנבנו ]...[ .עבודה אחת סוחבת את השנייה".
המקצועיות והאמינות שהפגינו קשרו אליהם את המזמינים ,ששבו והזמינו את העבודות הבאות.
גם שאלת הייצוג האדריכלי לא עמדה בראש סדר העדיפויות של השותפים ,שלא ראו בעבודותיהם יצירות
אמנות אלא פתרונות פרגמטיים הבאים לענות על צורכי המזמינים .שלא כמו רבים מעמיתיהם באותן השנים ,הם
לא העסיקו צייר פרספקטיבות ,לא שלחו צלמים מקצועיים לתעד את עבודותיהם ומיעטו להיעזר בדגמים.

41

התנהלות צנועה זו נקשרת גם בעובדה שהארכיון של השניים ,שהחזיק תיעוד של יותר מ 400-עבודות ,התפזר
ואבד ברובו במעברי הכתובות ובגלגולי המשרד השונים .עבודת התחקיר ,האיתור ואיסוף המסמכים ,המתעדים
רק מבחר מעבודותיהם ,ארכה יותר מחמש שנים והקיפה עשרות רבות של מקורות וארכיונים לאומיים ,מוסדיים,
עירוניים ופרטיים .החומרים החלקיים שאותרו בהם איפשרו לשרטט קווים ראשונים לדמותם ולעשייתם הענפה.

זיכרון ,תרבות ,נוף
פכפוך המים הזורמים בתעלות ובמפל ,המולת הקופים המתרוצצים בכלוב גדול וקולות צחוק של ילדים המשחקים
על כר הדשא הרחב מייחדים את גן העצמאות בפתח-תקוה ,המשתרע למרגלות בית יד לבנים .הליכה נעימה
בשביל הרחב החוצה את הגן מובילה אל חלקו העליון ,שם מתנשא בית יד לבנים מעל גדר גבוהה החוצצת בינו
לבין הגן .המעבר החופשי אל רחבת הבניין והמדרגות החגיגיות אינו חופשי עוד אלא מצריך עיקוף אל השער
הקבוע מול הרחוב הראשי ,ועדיין הבניין מתמזג עם נוף הגן בעיצובו הרגוע ובחומריו הפשוטים והטבעיים.
האנשים הרבים הפוקדים את הגן ושימושיו המגוונים של מתחם יד לבנים מבטיחים את שמירת מעמדו כמוקד
עירוני.
מבני קהילה ,תרבות ,חינוך וזיכרון היו בין הפרוגרמות האזרחיות שהעסיקו את משרד לייטרסדורף-בלזיצמן.
לא-פעם התקיימו כל השימושים הללו בבניין אחד או במתחם שתכננו .לאורך  25שנות השותפות ביניהם תכננו
השניים עשרות רבות של מבני קהילה בהתיישבות העובדת ,הפרברית והעירונית .בית יד לבנים בפתח-תקוה הוא
דוגמא לאתר המשלב עבר והווה ,בית זיכרון המארח פעילות תרבותית וקהילתית וניצב בקצה גן ציבורי ,שהיה
לחלק בלתי נפרד ממנו.
בעשור הראשון למדינה הוקמו בה כמאתיים אנדרטאות לזכר חללי מלחמת העצמאות .ברוח הלאומיות
המודרנית ,שעשתה את פולחן החיילים המתים לאחד מיסודותיה 42,הפכו אתרי ההנצחה וטקסי הזיכרון למנגנון

 41על פי בלזיצמן הבן ועובד המשרד גרשון קליימן ,את רוב ההדמיות הפרספקטיביות צייר לייטרסדורף בעצמו" .לכן הפרספקטיבות שנשארו
הן בעיקר של בנייני ההסתדרות" ,חידד קליימן" .את בתי החולים שרטט בלזיצמן .הרישומים שלהם שונים"; ראו קליימן ,לעיל הערה .38
 42ראו בנדיקט אנדרסון ,קהילות מדומיינות ,תרגם מאנגלית :דן לאור (תל-אביב :האוניברסיטה הפתוחה ,)1999 ,עמ' .39
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התחזוקה של ה"נצח הלאומי" 43.מטבע הדברים – כמו שאר חבריהם למקצוע ,כמעט ללא יוצא מן הכלל – גם
לייטרסדורף ובלזיצמן לקחו חלק פעיל בפעילות התכנונית בתחומי ההנצחה והזיכרון .סוגיית עיצוב הזיכרון,
שהיתה לשאלה ציבורית ממדרגה ראשונה ,נדונה כבר באמצע  ,1949עם שוך הקרבות של מלחמת העצמאות,
כאשר אמנים ואדריכלים דיברו בעיתונות הכתובה על הצורך להנציח את גודל השעה באופן מונומנטלי ולהקים
מוקדי פולחן ציבוריים לביטוי העוצמה של הקמת המדינה.
אדריכלים ואמנים בני דורות שונים ,צעירים כוותיקים ,לקחו חלק בעיצוב החזותי של תרבות הזיכרון וההנצחה
במרחב הישראלי .רבים מהם אף החלו את דרכם המקצועית העצמאית בהשתתפות בעשרות התחרויות
שהתקיימו בשנות המדינה הראשונות לתכנון אנדרטאות ,גני הנצחה ובתי עלמין צבאיים ברחבי הארץ 44.אדריכלי
דור תש"ח ,שהתחנכו באותן שנים בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון וחלקם גם לחמו בקרבות ,היו עסוקים בתכנון
אינספור אנדרטאות לזכר חללי מלחמת העצמאות ,שהעבודה עליהם נעשתה ברוב המקרים בשיתוף פעולה עם
אמנים .אלה הצטרפו לאדריכלים שהגיעו לארץ בשנות מלחמת העולם השנייה ואחריה ,שרבים מהם איבדו את
משפחותיהם באירופה .לייטרסדורף ובלזיצמן נמנים עם הקבוצה השנייה.
הקטגוריות זיכרון ,נוף ,תרבות ופנאי שולבו בעבודתם של לייטרסדורף ובלזיצמן כאשר תכננו את בית יד לבנים
בפתח-תקוה – העיר שבה פעלו יותר מבכל עיר אחרת 45.בית יד לבנים בפתח-תקוה – שאבן הפינה לבניינו
הונחה ב ,1951-חמש שנים לאחר ייסוד משרדם – היה לראשון מסוגו בישראל ,מה שהעניק לצמד האדריכלים
את הזכות לקבוע תקדים היסטורי בעיצוב הזיכרון בארץ[ 46.איורים  ]21-19הבניין נועד לשמש מוקד הנצחה מרכזי
בלבו של גן העצמאות העירוני .הפרוגרמה ביקשה לשזור בבניין את הנצחת יגון העבר עם ההווה והעתיד ,ולשם
כך שולבו בו אולמות להתכנסות ,קונצרטים ותערוכות .מייסד הבית ,ברוך אורן ,ביקש שהמקום לא ייוותר אנדרטה
דוממת אלא ישמש מפעל הנצחה חי ,מקום של פעילות שוקקת וחיי תרבות ואמנות" .אין זה בית תפילה ואף לא,
להבדיל ,מועדון הסתדרותי מפואר ,אלא מוסד יחיד במינו במדינה .זהו יד לבנים אשר הוקם בתוככי אם
המושבות" ,כתב ברוך ויניצקי ,מראשי האצ"ל בפתח-תקוה ,לרגל חנוכת הבית בשלהי .1952
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 43ראו אבנר בן-עמוס" ,תיאטרון הזיכרון והמוות :אנדרטאות וטקסים בישראל" ,בתוך :יהונתן נדב (עורך) ,כל מקום :נוף ישראלי עם אנדרטה
(תל-אביב :חרגול ,)2002 ,עמ' .20
 44ראו מעוז עזריהו ומנחם שני ,במותם ציוו :אדריכלות בתי הקברות הצבאיים בישראל ,השנים הראשונות (תל-אביב :היחידה להנצחת החייל
במשרד הביטחון ,)2012 ,עמ' .78
 45על בית ההסתדרות בפתח-תקוה ( ,)1946הראשון בשורת הפרויקטים שתכננו בעיר זו ,ראו מאמרו של אמנון בר-אור ,כאן.
 46ארגון יד לבנים ו"היחידה להנצחת החייל העברי" במשרד הביטחון הוקמו כבר ב ,1949-עוד בימי הקרבות.
 47ברוך ויניצקי" ,מצבת זיכרון או פנתאונים לאומיים" ,חרות.17.10.1952 ,
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 .19חנוכת בית יד לבנים ,פתח-תקוה1952 ,

 .20ביקור הנשיא יצחק בן-צבי בבית יד לבנים ,פתח-תקוה( 1953 ,ארכיון עודד ירקוני)
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 .21חדר עיון בבית יד לבנים ,פתח-תקוה ,שנות ה50-

קישוריות מיטבית בין פנים וחוץ היתה עיקרון מנחה בעבודת התכנון .לכן נעשה שימוש מועט יחסית בקירות
אטומים ,וברוב הקירות החיצוניים נפערו פתחים שהוגפו במסכי זכוכית .פתרון לאיוורור טבעי ולהגנה מקרני שמש
ישירות הושג בהתקנת לבני פריקסט מבטון בחזית הדרומית ,בדומה לפתרון שננקט בבניינים אחרים בתכנון
לייטרסדורף ובלזיצמן ,כמו בית ההסתדרות ברמת-גן .מרפסת רחבה נקבעה בחזית הבניין הדו-קומתי כמרחב
מתווך בין פנים וחוץ ,בין מרחב הזיכרון ובין היומיום ,הפונה אל גן העצמאות רחב הידיים .הגן תוכנן במקביל על-
ידי ליפא יהלום ודן צור ,מבכירי אדריכלי הנוף אז בארץ ,ונחשב מופת של עבודת נוף עירונית.

48

ניכר כי בתהליך התכנון התקיים תיאום בין האדריכלים לאדריכלי הנוף שתכננו את גן העצמאות ,שבא לידי
ביטוי הן בפריׂשת הבינוי והן בבחירת חומרי הגמר לבניין .כך ,לדוגמא ,אבני הכורכר שבהן עשו יהלום וצור שימוש
בהגדרת אזורי הגן השונים ,מופיעות גם בדופן המדרגות החגיגיות המובילות מהגן אל הבניין; בהמשך ,כשהוזמנו
לייטרסדורף ובלזיצמן להרחיב את הבניין ולהוסיף לו אגפים וייעודים ,הם מצאו לנכון לשלב את אבני הכורכר
באופן משמעותי אף יותר.
בית יד לבנים בפתח-תקוה ,שנחנך ביום העצמאות  ,1953היה כאמור הראשון מסוגו שבנייתו נשלמה בארץ,
ולכן נקבע על-ידי המדור להנצחת זכר החייל (כיום היחידה להנצחת החייל) במשרד הביטחון כי יהווה "דוגמא
ליישובים אחרים ,והערים הגדולות בכלל זה" 49.בשנותיו הראשונות היתה סביבת בית יד לבנים ריקה וחשופה .גן
העצמאות ,שבהקמתו הוחל אז ,פותח בשלבים ובאטיות והושלם רק ב 50.1967-שטח הגן בשנים אלה היה חשוף
לאחר עקירת הפרדס שהיה בו ,ובתי המגורים בסביבה (שאת חלקם תכננו האדריכלים אריה שרון ובנימין
 48ראו נורית ליסובסקי ודיאנה דולב (עורכות) ,תבנית נוף :הגנים של ליפא יהלום ודן צור (תל-אביב :בבל ,)2012 ,עמ' .153-152
" 49בניין יד לבנים נחנך בפתח-תקוה" ,דבר . 21.4.1953 ,על מעמדם המתבסס של לייטרסדורף ובלזיצמן בתחום ההנצחה ובקהילה המקצועית
ככלל אפשר ללמוד מכך שכבר בשנת חנוכתו של הבית נבחר לייטרסדורף כאחד השופטים בתחרות על תכנון גלעד לזכר  28החיילים שנפלו
בכיבוש נבי-יושע (מצודת כ"ח) ,אחת התחרויות המשמעותיות בתחום ההנצחה בראשית ימי המדינה .בפרס הראשון זכו האדריכלים ביטוש
ואיקה קומפורטי.
" 50נחנך גן העצמאות בפתח-תקוה" ,למרחב.11.5.1967 ,
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אידלסון) וקן השומר הצעיר (שתכנן מנחם באר) טרם הוקמו .קיבוץ גבעת-השלושה ,ששכן אז מעברו השני של
רחוב ארלוזורוב ,פוצל לשני קיבוצים שעקרו מהשטח והתיישבו מחדש ממזרח לפתח-תקוה .בראש הגבעה
שבשיפוליה הוקם בית יד לבנים ,נותר בבדידות מזהרת בניין חדר האוכל המרשים ,שתכנן שני עשורים קודם לכן
האדריכל אריה שרון.
בקומת הקרקע של בית יד לבנים נקבעו חדר התייחדות פתוח אל הנוף ,וקיר זיכרון מחופה בלוחות שיש
שעליהם הוצמדו ,באותיות ברונזה ,שמות  220חללי פתח-תקוה שנפלו במחתרות ובמלחמת העצמאות ,ולצדם נר
תמיד 51.קיר הזיכרון ניצב מול מסכי זכוכית רחבים וגבוהים הפונים אל הרחבה החיצונית וגן העצמאות .לצד חדר
ההתייחדות הוקצה חדר נוסף להתכנסות משפחות שכולות ,וחדר שלישי לספרייה .בחדרים אלה וסביבם שולבו
יצירות אמנות ,שהוזמנו במיוחד מאמנים בני התקופה .יעקב וכסלר יצר רצפת פסיפס בנושא גור-אריה יהודה ,על
הקירות הותקנו פסיפסים מעשה ידי מרדכי גומפל ,ועל אחד הקירות הותקן תבליט מאת אהרון פריבר .שטח
הקומה העליונה יועד כולו לאולם גדול ל 500-צופים ,ובו התקיימו כנסים של ותיקי המחתרות וארגוני נוער,
קונצרטים ותערוכות.
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ב 1957-הורחב המתחם והוקם בו מוזיאון ראשונים לתולדות פתח-תקוה ,אף הוא בתכנונם של לייטרסדורף
ובלזיצמן ,שבאמצע שנות ה 60-הורחב פעם נוספת .שטחו שולש ונוספו לו אגפים חדשים וגלריות לאמנות
ישראלית וארצישראלית ,והתקיימו בו תערוכות לזכר הנופלים לצד תערוכות של אמנים בני-הזמן ,בכוונה שיעניקו
לאתר ההנצחה תוקף ולגיטימציה רוחניים-חברתיים 53.גלריות אלה הוסבו לימים לגלגולו הנוכחי של המקום
כמוזיאון פתח-תקוה לאמנות 54.ב 1980-זכה בית יד לבנים בפתח-תקוה וברוך אורן ,מנהלו והרוח החיה בו ,בפרס
ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה .מתחם יד לבנים נכלל ברשימת השימור שפרסמה העירייה ב-
[ 55.2018איור ]22

 51ראו ויניצקי ,לעיל הערה  ,47שם.
 52ברוב התערוכות שנאצרו בבית בעשורים הראשונים לפעילותו ,עד להקמתו של המוזיאון לאמנות ,הוצגו בעיקר אמני פתח-תקוה .עוד הוצגו
במקום תערוכות נושאיות בתחומים כמו ציוד כיבוי אש ,ספרי ילדים ונוער או חמש שנים למבצע קדש.
 53על החיבור בין בתי יד לבנים ומוזיאונים לאמנות ראו רותי דירקטור" ,מוזיאון הרצליה כמשל" ,בתוך :אסנת רכטר (עורכת) ,יעקב רכטר,
אדריכל (הרצליה ותל-אביב :מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית והקיבוץ המאוחד ,קו אדום אמנות ,)2003 ,עמ' .179-178
 54חלק משטחו של בית ראשונים הוסב למוזיאון של רשות העתיקות ,שלימים הועבר אליו הארכיון ההיסטורי של פתח-תקוה; כך על פי
דרורית גור-אריה ,לשעבר מנהלת מנהל התרבות בעיריית פתח-תקוה ,מנהלת מוזיאון גוף האדם ( )1999-1985ומוזיאון פתח-תקוה לאמנות
המחברים ,מרץ .2020
( ,)2019-2004בשיחה עם ְ
 55רשימת שימור להכרזה על הכנת תוכנית שימור לפתח-תקוה.2018 ,
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 .22תלמידים מבקרים בגלריות לאמנות שנוספו לבית יד לבנים ,פתח-תקוה ,שנות ה60-

גן העצמאות רחב הידיים ובית יד לבנים היו למוקד עירוני של תרבות ופנאי ,זיכרון וחינוך .הגן מורכב משילוב
מוצלח של מדשאות ,חורשות אורנים ,אנדרטת זיכרון ותעלת מים ומפל ,הזורמים אל בריכת נוי שבעורפה גן חיות
(כיום גן החי) .מצפון לגן העצמאות הוקם ב 1965-מוזיאון גוף האדם (כיום מוזיאון האדם והסביבה) ,שגם אותו
תכננו לייטרסדורף ובלזיצמן .האדריכלות של בניין זה חריגה ברזומה המודרניסטי השמרני בדרך כלל של השניים,
ובוודאי עומדת בניגוד לאדריכלות המאופקת ,הנמוכה ושטוחת-הגג של המוזיאון לאמנות שתכננו במקביל,
כהרחבה של בית יד לבנים .את המוזיאון הדידקטי ,בנושא גוף האדם ושמירת הבריאות ,בחרו האדריכלים לתכנן
בקליפת בטון הנדסית משוכללת בצורת משולש מקומר ,הנשען על שלוש פינותיו ליצירת אולם תצוגה ששטחו כ-
 400מ"ר 56.הבניין עוצב במיוחד להצגת תערוכה שהוכנה מראש בברזיל והוענקה כתרומה לעיריית פתח-תקוה.
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במרכז התצוגה במוזיאון הוצב פסל אדם עשוי זכוכית פלסטית מבריקה ,שחשף את מערכת העורקים
והאיברים הפנימיים .הפסל התנשא לגובה  3.6מ' וראשו הגיע כמעט עד תקרת האולם .הוא הותקן על במה קטנה
שנעה על ציר ואיבריו הוארו מבפנים בפסי תאורה ,שהפכו את המוצג לאטרקציה המרכזית במוזיאון 58.בעשורים
האחרונים הוחלפה התערוכה המקורית ובבניין המוזיאון הוכנסו שינויים ותוספות בנייה ,שנדרשו אמנם להמשך
תפעולו אך בה-בעת פגעו בצורתו המקורית והייחודית[ .איורים ]24-23

 56המבנה ההנדסי הייחודי הצריך בדיקה מקדימה ומעמיקה ,ולצורך זה הוקם בטכניון דגם מוקטן בקנה-מידה  1:5שאיפשר לאמת ולדייק את
החישובים ההנדסיים; על פי יצחק ברף ,לעיל הערה .37
 57לתרומה הנדיבה היה מחיר ציבורי .העיתון חרות דיווח כי " תמורת התערוכה ,שערכה נאמד ברבבות ל"י ,קיבל מר דוד שטארק שעלה ארצה
דירה בפתח-תקוה מטעם העירייה ,והוא ישמש כמנהל המוזיאון במשכורת חודשית קבועה"; ראו "מוזיאון גוף האדם נפתח בפתח-תקוה״ ,חרות,
 ;27.8.1965ראו גם דרורית גור-אריה ,לעיל הערה .54
 58על פי דרורית גור-אריה ,לעיל הערה .54
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 .23מוזיאון גוף האדם ,פתח-תקוה ,שנות ה( 60-גלויית פלפוט)

 .24פסל אדם במרכז מוזיאון גוף האדם ,פתח-תקוה ,שנות ה60-

מדרום לגן העצמאות ,בתחומו של גן נוסף בתכנונם של יהלום-צור הנקרא כיום גן יונתן (ע"ש יוני נתניהו),
תכננו האדריכלים את בריכת אילנשיל ( ,)1961שהעשירה ברובד נוסף את המתחם וחיזקה את מעמדו כמוקד
פנאי עירוני .הבריכה ,שנועדה בעיקר לשרת ילדים נפגעי פוליו ,היתה ייחודית וחלוצית מבחינה חברתית ותכנונית
כאחת .עיצוב הבריכה בקווים רכים ומעוגלים יצר מבנה דמוי שלולית המתמזג בסביבתו ,לרבות מעקה נמוך
במיוחד המאפשר גישה לכיסאות גלגלים .האתר תפקד גם כבריכה ציבורית ,שבשנות ה 80-נסגרה ,פורקה
וכוסתה במדשאה רחבה ,המוקפת בעצי האורן הגבוהים שנטעו יהלום וצור ,בקצה שכונת כפר-גנים ההיסטורית.
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לבד מהריסת הבריכה וההזנחה היחסית ,גם שבעים שנה לאחר חנוכתו נותר המתחם דוגמא ומופת לשילוב
מוצלח בין שימושים שונים ,כמוקד קהילתי עירוני בלבו של פארק כפרי רחב-ידיים[ .איור ]25

 .25בריכת אילנשיל ,פתח-תקוה1961 ,

שיתוף הפעולה המוצלח עם אדריכלי הנוף יהלום וצור בפתח-תקוה ,נמשך גם בגן הזיכרון בכפר-סבא.
בראשית שנות ה ,50-במקביל לעבודות ההקמה של בית יד לבנים החלוצי בפתח-תקוה ,הוזמנו לייטרסדורף
ובלזיצמן להציב גלעד לחללי כפר-סבא בגן זיכרון שיהלום וצור תכננו אז במרכז העיר .שלא כמו בפתח-תקוה ,בגן
הזיכרון בכפר-סבא ,המשתרע על שטח של כעשרים דונם ,לא נקבעו מבני תרבות וזיכרון אך הוא חובק בשטחו
את בית הקברות הישן של היישוב ולצדו החלקה הצבאית .החיבור בין פונקציות הקבורה וההנצחה לבין תפקודי
החיים נגזר במקרה זה מסמיכותו של גן הזיכרון למתחם של מוסדות החינוך והבריאות העירוניים ולתחנת
האוטובוסים המרכזית .בנקודה הגבוהה של הגן בקצהו הדרומי תכננו לייטרסדורף ובלזיצמן ,בהזמנת הרשות
המקומית ,גלעד המעוצב בגישה מינימליסטית מופשטת ,שהיתה חדשנית לאותה עת שבה עוצבו רוב האנדרטאות
כעמודי זיכרון (אובליסקים) ,פסלים או תבליטים פיגורטיביים[ 59.איור ]26

 59ראו אילנה שמיר" ,אנדרטאות בישראל :דברי מבוא" ,אריאל ,כתב-עת לידיעת ארץ-ישראל ,גיליון  :172-171ובדמם הבוקר יעלה :זיכרון
והנצחה בישראל ,בעריכת אלי שילר וגבריאל ברקאי (אוקטובר  ,)2005עמ' .137

26

 .26טקס חנוכת גלעד לחללי העיר בגן הזיכרון ,כפר-סבא1954 ,

התמורות שהתחוללו בשנים מכוננות אלה באופני הייצוג של הזיכרון והמיתוס ובהנכחת השכול במרחב
הישראלי ,ניכרות כאן היטב .לייטרסדורף ובלזיצמן נטו לגישה הגורסת כי את ההנצחה יש לעצב כסביבה
ולהשתחרר מהעמודים ,האמצעים הפיגורטיביים והקירות הדו-ממדיים שנפוצו אז 60,כפי שניסח זאת הפסל זאב
בן-צבי" :דרך ההנצחה צריכה להיות שילוב הארכיטקטורה והפיסול לשם גיבוש האידיאה ,אמנות שהייתי קורא לה
בשם 'ארכיטקטורה מדברת' ]...[ .על סמך שילוב זה יש ליצור בעזרת פיסול מקום ארכיטקטוני ,ששם תשרור
אווירת האידיאה שתהא אופפת את הבא בצלה".
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בגלעד שנחנך ב 1954-הציגו האדריכלים במה אליפטית בקוטר  12.5מ' ובאורך תשעה מטרים ,שעולים אליה
בשבע מדרגות טקסיות הנמתחות לכל אורכה ממערב .נוכח המדרגות מתנשא קיר העוטף את האליפסה ממזרח,
קצהו האחד בגובה מטר וחצי וקצהו השני בגובה שבעה מטרים ,ומדמה מגילת קלף ואולי מעטפת אינסוף 62.הקו
האלכסוני של הקיר יוצר את הדרמה ומוביל את המבט אל עמוד רחב וגבוה ,ועליו הכתובת "במותם ציוו לנו את
החיים" הלקוחה משירו של חיים נחמן ביאליק 63.לאורך הקיר קבוע ספסל בנוי להתייחדות ולהנחת זרי פרחים
בימי זיכרון .למעט עמוד הזיכרון המצופה אבן בעיבוד עדין ,מחופה המבנה כולו באבן גיר בהירה בעיבוד פראי,
שלייטרסדורף ובלזיצמן עשו בה שימוש תדיר בסידור כמו-כוורתי .משמאל לעמוד הזיכרון הוצב ב 1962-שריד של
תותח נגרר ,צבוע בשחור.

 60ראו צבי אלחייני ומיכאל יעקובסון ,שמעון פובזנר ,אדריכל (תל-אביב :דביר ,)2017 ,עמ' .27
 61זאב בן-צבי מצוטט על-ידי אויגן קולב" ,כיצד תעוצב דמותן של מצבות הזיכרון למלחמת שחרורנו?" ,על המשמר ;2.6.1949 ,בן-צבי עיצב
את אתר ההנצחה בגן "פינת הגולה" שבקיבוץ משמר-העמק.1945 ,
 62שנה קודם לכן הגיש ו השותפים האדריכלים אברהם יסקי ושמעון פובזנר הצעה לאנדרטה לנופלים בגן העצמאות בתל-אביב ,שהיתה אמנם
קלילה יותר ומאתגרת מבחינה הנדסית ,אך הורכבה מאלמנט דומה.
" 63אם יש את נפשך לדעת" ,שפורסם בשנת תרנ"ח.1897-
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גן הזיכרון תוכנן אמנם לפני הגלעד ,אך הקמת הגן התעכבה והוא נפתח לציבור ארבע שנים לאחר חנוכת
הגלעד ,ורק עם התפתחותו נשתלו בעורף האתר עצי אורן וברוש 64.למרגלות המדשאה שבחזית הגלעד שולבו
מפל מים ,שכיום אינו פעיל ,עם בריכת השתקפות ובה דגי זהב .לפני מותו הכין דן צור תוכנית לחידוש הגן ברוח
התכנון המקורי ,אך הפרויקט לא יצא אל הפועל .עם זאת ,ב 2013-הכריזה עיריית כפר-סבא על גן הזיכרון כאתר
לשימור מחמיר.
שנים ספורות לאחר חנוכתו של בית יד לבנים בפתח-תקוה ,חזרו לייטרסדורף ובלזיצמן לתכנן מבנה ציבור
המשלב תרבות והנצחה ,הפעם במוקד של מערך נוף קיבוצי .ביציאה מחדר האוכל של קיבוץ רמת-הכובש שמצפון
לכפר-סבא ,נפרׂשת שדרת עצי פיקוס הנמתחת לאורך כ 150-מטרים .העצים הוותיקים מצלים על השביל הרחב,
המזכיר במראהו מנהרה גבוהה אך לא ארוכה מדי .את דפנות השדרה מלווים בניין המזכירות הטכנית ,בתי
התינוקות ,מועדון החברים ובהמשך בתי המגורים .בתכנונם היו מעורבים אדריכלים שפעלו רבות בתנועה
הקיבוצית ,כמו ריכרד קאופמן ,יעקב פינקרפלד ,שמואל מסטצ'קין ,והמהנדס יוסף אידלמן.
בקצה השדרה המרכזית של הקיבוץ ,שתכנן ריכרד קאופמן ,נפתח המרחב אל כר הדשא הגדול ,שאורכו
כאורך השדרה .בקצה השני של המדשאה תכננו לייטרסדורף ובלזיצמן את "יד למגינים" – בית התרבות הגדול
והמורכב מבין אלה שתכננו בהתיישבות העובדת .בדומה לגישתם בבתי יד לבנים שתכננו באותן שנים בערים ,גם
"יד למגינים" ברמת-הכובש מחזיק כמה שימושים ושוזר את פונקציות הזיכרון והתרבות .הוא הוקם להנצחת זכרם
של שלושים חברי הקיבוץ שנפלו במאורעות  1936-39ובמלחמת העצמאות ,ולזכר חברי "ההגנה" וצה"ל שנפלו
בהגנה על הקיבוץ .אבן הפינה לבניין הונחה ביום הזיכרון של שנת  ,1957והבנייה הושלמה שנה לאחר מכן,
בשנת העשור למדינה.
הבניין משקיף ממיקומו הרם ,מבעד לחלונות רחבים ,אל כר הדשא הגדול .בערבים ,כשעל במת האולם הוצגו
מופע או סרט ,היה הבניין מאיר את סביבתו כפנס גדול .החברים שהלכו בשבילי הקיבוץ המתנקזים אל הדשא
הגדול היו נבלעים בבניין ,שהתחרה בגודלו רק עם חדר האוכל שבצדו השני של הקיבוץ .מדרגות רחבות וחגיגיות
קיבלו את פני הבאים בדרכם אל רחבת התכנסות מרוצפת באבן פראית ,חפונה בין שני אגפים שקושרו ביניהם
בקולונדה מקורה.
באגף אחד מוקם אולם מופעים לכ 750-צופים ,ובאחר – חדר זיכרון לחללי הקיבוץ וחדר נפרד להנצחת בני
משפחות החברים שנספו בשואה 65.הפרדה כזו בין קורבנות השואה לבין חללי מלחמות ישראל היתה נהוגה
באותם ימים ושיקפה יותר מכל את בידולו של החלל העברי הגיבור מעדת אלה ש"הלכו כצאן לטבח" 66.בעיצוב
החזיתות העניקו האדריכלים תשומת לב קפדנית לחומרים .חזית אולם המופעים המעוגלת קמעא חופתה בלוחות
עץ ,ואילו חזית אגף הזיכרון חופתה בחלוקי אבן גדולים בשילוב אבני בזלת כהות ובולטות .קיר טקטילי זה הואר
בדרמטיות ,בשעות הערב ,בגופי תאורה תוצרת בית המלאכה התל-אביבי גולדשמידט את שוואבה ,שהותקנו
בתקרת המבואה ונשמרו היטב במקום עד היום .את מיומנות העבודה באבן השכילו לייטרסדורף ובלזיצמן להפנים

 64ראו תמר דראל-פוספלד" ,כפר-סבא ,עיר עם חותם נופי" ,בתוך ליסובסקי ודולב (עורכות) ,תבנית נוף ,לעיל הערה  ,48שם עמ' .309
 65אגף שלישי תוכנן לשמש דופן נוספת לרחבה מצדה המערבי ,אך הוא לא הוקם.
 66ראו עוז אלמוג ,הצבר :דיוקן (תל-אביב :עם עובד ,)1997 ,עמ' .73
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ולשכלל בעבודות קודמות כמו בית יד לבנים בפתח-תקוה והגלעד בכפר-סבא ,ויכולותיהם באו לידי ביטוי בריצוף
ובחיפוי החזיתות.
אולם המופעים ,המלווה את המדרון ,עוצב במחשבה על הדרגתיות בין חוץ ופנים ,בגישה דומה לזו שאפשר
למצוא בהיכל התרבות בתל-אביב ( ,1957אדריכלים :רכטר-כרמי-רכטר) ,שנחנך זמן קצר קודם לכן .בחזיתות
המוארכות של שני האגפים נעשה שימוש מרובה בזיגוג ובמערכי מבואה היקפיים דמויי ארקדה ,החוצצים-
מקשרים בין הבניין לבין המרחב הפתוח העוטף אותו .האולם תוכנן כאזור ישיבה מרכזי עם יציעים משני צדדיו ,אך
למרות מאפייני האולם המוצלחים וממדי הבמה הנוחים להעלאת מופעים והצגות ,שקע "יד למגינים" כתוצאה
מהשינויים שחלו בסגנון החיים הקיבוצי וממיעוט פעילות ,כפי שקרה לרבים ממוסדות אלה במושבים ובקיבוצים
ברחבי הארץ .ועדיין ,במסגרת תוכנית מתאר שנערכה לקיבוץ זה ואושרה ב ,2019-הוכרז "יד למגינים" כמבנה
לשימור[ 67.איורים ]30-27

 .27בית תרבות וזיכרון "יד למגינים" ,קיבוץ רמת-הכובש ,סוף שנות ה50-

 .28הצעה לבית תרבות וזיכרון "יד למגינים" ,קיבוץ רמת-הכובש ,אמצע שנות ה :50-פרספקטיבה
 67סקר שימור ,נספח שימור לתוכנית מפורטת  ,417-0495317עמ' .103
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 .29בית תרבות וזיכרון "יד למגינים" ,קיבוץ רמת-הכובש ,סוף שנות ה :50-מבט מהכניסה לאולם דרך הארקדה לכיוון כר הדשא הגדול

 .30בית תרבות וזיכרון "יד למגינים" ,קיבוץ רמת-הכובש ,סוף שנות ה :50-פנים האולם

במקרה של בית יד לבנים הבא שתכננו לייטרסדורף ובלזיצמן ,הפעם ברמת-גן ,השינויים המפליגים שהוכנסו
לאורך השנים בפנים הבניין מקשים כיום על ההתרשמות מתכנון המקורי .הבית נועד לשמש היכל זיכרון ,בנוסף
על אנדרטה להנצחת החללים בני העיר שהוקמה כבר ב 1954-בתחומו של גן אברהם 68.הבית ,שתכנונו החל ב-
 ,1959הוקם בראש גבעה סמוכה על גבי מאגר מים שנבנה שבע שנים קודם לכן 69,בקצהו של גן הבנים רחב
הידיים 70.על גג מאגר המים פעל בשעתו בית קפה עם מרפסת ומגדל תצפית ,שבמסגרת העבודה הוגבה והותאם
לבניין החדש ,שנחנך ב 1965-במעמד ראש העירייה אברהם קריניצי וראש אגף כוח אדם במטכ"ל ,אלוף חיים בן-
דוד ,שהביא את דברי הרמטכ"ל דאז רא"ל יצחק רבין.

71

 68ראו מעוז עזריהו ומנחם שני ,לעיל הערה  ,44שם עמ' .111
 69את מאגר המים תכננו המהנדס דוד פריצקר והאדריכל אלפרד נוימן.
 70גן הבנים הוא אחד משלושה "גני הפסגה" שהוקמו על פסגות הגבעות ברמת-גן ותוכננו כולם על-ידי אדריכל הנוף והגנן העירוני משה
כבשני.
 71ראו "על הר הבנים ברמת-גן הופעל בית יד לבנים" ,מעריב.20.10.1965 ,
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במבט מבחוץ ,עם זאת ,אפשר עדיין ללמוד גם היום משהו על קלילות העיצוב של מגדל התצפית ,המחופה
אבן ומתנשא בתנופה אל-על הודות להטיה קלה של חזיתו הצפונית[ .איור  ]31אפשר להתרשם גם מאולם
ההתייחדות העגול שבלב הבניין ,היחיד בבניין שנותר כמעט במצבו המקורי ובו פרשנות מקומית וצנועה למבנה
רוטונדה קלאסי המשמש לפולחן או להנצחה ,שבמרכז תקרתו פתח צר להכנסת אור טבעי המוקף בפסיפס
צבעוני .מתחתיו שקוע ברצפה נר תמיד המוקף אף הוא בעבודת פסיפס 72,ושמות הנופלים בני העיר קבועים על
הקירות העגולים העוטפים את החלל .מאולם ההתייחדות נשלחות שתי זרועות מבונות ,שעטפו חצר מרוצפת
פתוחה הפונה לכיוון דרום ,ששימשה אף היא כאזור התכנסות והתאווררות .האולמות הקבועים בשתי זרועות
הבניין משמשים עד היום לטקסים והרצאות ,קונצרטים ותערוכות[ .איור ]32

 .31בית יד לבנים ,רמת-גן ,שנות ה( 60-גלויית פלפוט)

 .32יגאל אלון מבקר בבית יד לבנים ,רמת-גן( 1967 ,ארכיון הרווארד)
 72עיצוב הפסיפסים מיוחס לנחום גוטמן והביצוע לאליעזר אנסקי; ראו "פסיפס אמנותי לרצפה ולתקרה ביד לבנים ברמת-גן״ ,מעריב,
.22.10.1962
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ב ,1969-לאור הצלחת הפרויקט ,הזמין ארגון יד לבנים את אדריכלי הבניין לתכנן את הרחבתו ולהוסיף לו
אולם כנסים עם  430מקומות .בהצעתם מיקמו האדריכלים את האולם באגף חדש ,שעוצב בצורה מעוגלת ומוקם
בקצה הדרומי של גג מאגר המים ,שנותר פנוי .באופן זה השלים האגף המוצע את צורת הבניין הוותיק ,תוך
הקפדה על חזית אחידה והמשכית ושימור החצר הפנימית .אלא שהצעתם של לייטרסדורף ובלזיצמן לא מומשה,
ושטח החצר שעליו כה הקפידו לשמור נסגר והוסב – בתכנון אדריכלים אחרים – לאולם תערוכות נוסף .ב,2019-
במסגרת תוכנית השימור העירונית ,הוכרז הבניין לשימור[ 73.איורים ]34-33

 .33הצעה להרחבת בית יד לבנים ,רמת-גן :1969 ,תרשים חזית

 .34הצעה להרחבת בית יד לבנים ,רמת-גן :1969 ,תוכנית

המגדל המזדקר מעל הבניין הוקם ,כאמור ,קודם לכן ,אך האדריכלים שילבו אותו במבנה החדש ועיצובו
המשופר חיזק את מעמדו במרחב .הטיפוס אל ראש מגדל התצפית ,הניצב באחת הנקודות הגבוהות בגוש דן,
 73תוכנית מפורטת מס'  – 506-0290858רג/340/ג ,90/תוכנית לשימור אתרים ברמת-גן.2019 ,
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אורך פחות מדקה ומראשו אפשר להשקיף אל גן הזיכרון המשתרע למרגלותיו והלאה ממנו ,לארבע רוחות מרכז
הארץ .המבט המשוטט מתעכב על בניינים סמוכים ,נקודות-ציון בתולדות האדריכלות והתרבות המקומית.
למרגלות המגדל והגבעה שוכן בית דובינר ( ,1963אדריכלים :אלפרד נוימן ,צבי הקר ,אלדר שרון) ,בית הספירלה
( ,1990אדריכל :צבי הקר) ,בית הספר למשחק בית צבי ( ,1961אדריכל :יוסף קלרוויין) ,המוזיאון לאמנות רוסית
( ,1961אדריכל :נחום זולוטוב) ,הספרייה העירונית ( ,1967אדריכל :שלמה גלעד) וקן תנועת הצופים (,1975
אדריכל :אבא אלחנני); במזרח ,רחוק יותר ,בולט בניין ישיבת פוניבז' בבני-ברק ( ,1945אדריכל :יצחק שוסטר),
ואחריו באופק רכס הרי יהודה; מצפון נשקף השרון ,במערב תל-אביב רבתי והים התיכון ,ובדרום – השפלה .בכל
עבר מתנשאים מגדלים חדשים ,ומרקם ערי הגנים סביב הולך ונעלם עם השתנותם המואצת של קו הרקיע
והמרחב הישראלי ,מאז הוקמה תצפית זו בשנות ה 60-של המאה שעברה.
לעומת בתי יד לבנים אלה ,שזכו להערכה ולהגנה מסוימת על שום איכויותיהם האדריכליות ,גורלו של בית יד
לבנים בחדרה לא שפר עליו .הבניין ,שהוקם להנצחת בני העיר שנפלו במלחמת העצמאות ,נחנך ביום הזיכרון
 1965במיקום בולט במיוחד ,בקרן רחוב הנשיא ושדרות רוטשילד ובקצה גן המייסדים שניטע באותה עת.
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במקום שכן קודם לכן מחנה צבא בריטי ,ולפניו פעלה בו תחנה חקלאית ניסיונית בניהולו של האגרונום איש ניל"י
אהרון אהרונסון ,ולכן שרדה בו צמחייה ייחודית .מטעמים אלה התבקש גם במקרה זה להקים במקום מוקד מרכזי
לעיר .מבנה שער חצץ בין הרחוב הסואן למתחם ,ומאחוריו נפרׂשה רחבת התייחדות והתכנסות התחומה בקיר
זיכרון[ .איור ]35

 .35בית יד לבנים ,חדרה ,שנות ה60-

גם כאן הקפידו האדריכלים לחזק ככל האפשר את הקשר בין אתר הזיכרון וסביבתו היומיומית ,הן בקשרי
תנועה והן בקשרי מבט ,אלא שלימים הורחב הבניין ,רוב הפתחים נאטמו ומבנה השער נהרס .החזיתות ,שבמקור
טויחו בחלקן והחלק האחר צוּפה אבן בעיבוד פראי ,חופו כעת בלוחות פח ובאבן נסורה מבהיקה .המקום ממשיך
 74ראו "יינטע גן המייסדים" ,הארץ.4.8.1957 ,
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עדיין לשמש בייעודו המקורי ומשרת את המשפחות השכולות ואת כלל הקהילה .לבד מתפקודו כאתר זיכרון,
פועלים בו כיום ספרייה עירונית ,בית אמנים ומרכז אירועים עירוני ,והוא מקושר לגן ציבורי שבו שולבה עבודת
אמנות סביבתית מאת דני קרוון.

בתי-עם ואולמות במושבים ובערים
בתוכניות שערכו לייטרסדורף ובלזיצמן לאורך שנות ה 50-לבתי-עם במושבים ,אפשר לזהות שתי גישות עיצוביות:
גישה אחת מודרניסטית ,ברוח הסגנון הבינלאומי ,של תיבות ישרות-זווית ושטוחות גג שבלטו בחריגותן על רקע
הבנייה הכפרית הנפוצה במושבים; וגישה כפרית יחסית ,של חלוקה לגושים בתוכנית דמויית מניפה עם גגות
רעפים משופעים ,בדגש משמעותי יותר על הקשר בין פנים וחוץ .שתי הגישות הללו התמזגו לא-פעם בתוצר
משולב אחד.
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במתכונתם הארצישראלית ,בתי העם הם גלגול של מסורת שהתגבשה במערב אירופה הָ חל באמצע המאה ה-
 19ואומצה תחילה במושבות הטמפלרים ,ואחריהן במושבות שהקים הברון רוטשילד .לאחר הקמת המדינה נבנו
בתי-עם בכל המושבים החקלאיים ברחבי המדינה ,ללא יוצא מן הכלל .למעשה היה זה כלי מדינתי להטמעת
תודעה לאומית ולגיבוש של קהילה מקומית ,ביישובים שעד רגע העלייה לקרקע לא היה כל קשר בין תושביהם,
שזה עתה הגיעו לארץ מארצות שונות ברחבי העולם 76.רוב התושבים לא באו מרקע חקלאי ונקלעו לחיים באזורי
ְספר ,ובית העם נועד להעניק להם את התחושה וההכרה כי הם חלק מקבוצה ,חוד החנית בהקמתה של חברה
עברית חדשה 77.בסופו של יום עמל בשדות ,תפקידו של בית העם היה לרומם את רוחם ולהציע "מזון רוחני".
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לכן הוקמו בתי העם במרכזי המושבים לצד מבני ציבור אחרים ,צנועים יותר .בעידן שקדם לטלוויזיה ולרכב
הפרטי ,היה בית העם חלופה יחידה לבילוי חברתי בשעות הפנאי .לפחות פעמיים בשבוע התקיים בו מופע כלשהו
– קונצרט ,הקרנת סרט ,הרצאה ,אספה או טקס – שכינס בכפיפה אחת כל חברי המושב ,ובמהלכו התעדכנו
התושבים גם בנעשה בעולם ,בארץ וברכילות המקומית .בחגים היה הבית מעוטר בקישוטי חג ,ובימי זיכרון
ממלכתיים הונפו עליו דגלים וסמלי הלאום .עוד נערכו בו חגיגות ושמחות מקומיות ,ולהבדיל גם אזכרות ומסעות
הלוויה.
כדי לתת מענה לשימושים מגוונים אלה ,תוכננו בתי העם כאולמות רב-תכליתיים ,שטוחים וללא מושבים
קבועים ,לרוב עם במה ,חדר הקרנה ומשרד עם חדר קופה .רובם כללו גם פונקציה של הנצחה ,אם בדמות חדר
זיכרון ואם בדמות אנדרטה עם רחבת טקסים .התכנון היה אמנם פונקציונלי וצנוע – אך החזית הראשית עוצבה
תמיד בייצוגיות חגיגית אך מאופקת .בית העם מוקם לרוב בנסיגה מקו המדרכה ,בעורפה של רחבת כנסים
המשמשת אתר זיכרון לחללי היישוב ,תוך זיווג בין פונקציות ההנצחה והתרבות ובין המתים והחיים.
 75נראה שלא מדובר בהתפתחות תכנונית ,שכן שני הנוסחים משמשים בבתי העם שתכננו לאורך העשור .ייתכן שערבוב הגישות מעיד על
ניסיון לענות על רצון המזמינים ,שלא-פעם ביקשו חלופות תכנון אחדות במהלך התחרות עם אדריכלים אחרים על הזמנת העבודה.
 76בתי עם הוקמו גם בערים – הבולטים בהם ברחוב בן-יהודה בתל-אביב (בראשית שנות ה 60-הוקם על חורבותיו מגדל המשרדים והמסחר
בית אל-על) וברחוב בצלאל בירושלים (כיום מרכז ז'ראר בכר; ב 1961-נערך בבית העם הירושלמי משפט אייכמן) .בערים הגדולות הוחלפו
בתי העם עד מהרה במוסדות תרבות אחרים ,כמו בתי קולנוע ותיאטראות ממוסדים – אך בהתיישבות העובדת הצליחו בתי העם ,כל כמה
שמעמדם הועם ,לשמר את ייעודם המקורי כמרכזים קהילתיים.
המחברים ,דצמבר .2019
 77על פי גליה בר אור ,אוצרת וחוקרת תרבות ,בשיחה עם ְ
 78דן זסלבסקי" ,כפר סירקין" ,דבר.1.8.1937 ,
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בכפר סירקין ,שנוסד ב 1936-ממזרח לפתח-תקוה ,החלה הקהילה המקומית לקדם את הקמתו של בית העם
רק ב ,1949-לאחר קום המדינה ,ובנייתו נשלמה ב .1953-הבניין ,השוכן כיום ברחוב הבנים  ,16הוקם במימון
חברי המושב בסיוע הלוואות שהתקבלו ככל הנראה מהסתדרות העובדים בפתח-תקוה 79.ייתכן שהקשר המימוני
בין המושב וההסתדרות הוא שהוביל לחיבור המקצועי עם האדריכלים לייטרסדורף ובלזיצמן ,שבאותה עת תכננו
עבור ההסתדרות את בנייני המשרדים המרכזיים שלה בעיר .היה זה אחד מבתי העם הראשונים שתכנונם
התקבל במשרד ,ואולי אף הראשון בהם ,וייתכן שהודות לניסיון שצברו בתכנונו זכו לקבל את ההזמנות הבאות
לתכנון בתי-עם ותרבות בהמשך העשור.
בית העם בכפר סירקין מורכב משני גושי בניין תיבתיים :הגדול בהם מלבני ומרכזי ,בשטח  140מ"ר ,ובו אולם
התכנסות; והשני קטן ,ריבועי בצורתו ,ובו מבואה ופינת זיכרון לבנים שנפלו במלחמת השחרור .החלוקה הגושנית
שירתה בעיקר את הניסיון להימנע מנפח בנייני חריג ביחס לבינוי האופייני לכפר .חמישה חלונות אנכיים נקבעו
ברצף קבוע בחזית האולם וקישרו בין פנים וחוץ ,ובאגף המבואה נקבע פתח רחב שקורה בחזיתו בגגון דק
להדגשת הכניסה[ .איור ]36

 .36בית העם ,כפר סירקין ,על גלויית שנה טובה בהוצאת קק"ל ,תשי"ז1957-

גישה דומה הציגו לייטרסדורף ובלזיצמן בבואם לתכנן את בית העם במושב שדה-ורבורג הסמוך לכפר-סבא.
גם בניין זה תוכנן ( )1947בחלוקה גושנית-תיבתית ,עם פתחי חלונות אנכיים בקצב קבוע[ .איור  ]37בית העם
בשדה-ורבורג נהרס בשנת  – 2015שלא כמו בית העם בכפר סירקין המתפקד בשימושו המקורי גם כיום ,גם אם
לאורך השנים הוכנסו בו תוספות ושינויים פנימיים וחיצוניים.

 79ראו רותם וילמן" ,בית העם בכפר סירקין" ,עבודה במסגרת הסמינר "זהויות ואדריכלות ,מקרה מבחן :בתי-עם בארץ-ישראל" בהנחיית ד"ר
אסתר גרבינר (בית הספר לאדריכלות ,הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה כץ ,אוניברסיטת תל-אביב.)2011 ,
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 .37חנוכת בית העם ,שדה-ורבורג1947 ,

האדריכלים המשיכו ללוות את הבינוי בכפר סירקין .ב 1955-תכננו ועיצבו אתר זיכרון לבני המושב שנפלו
במלחמות ישראל ,ובו רחבת התכנסות ,נר תמיד ואנדרטה שעוצבה כקיר אבן הרוס בחלקו ,המשווה את נפילת
הבנים להרס מפעל הבנייה והצמיחה של העם בארצו .כעבור שנה ,ב ,1956-הוזמנה אצל האדריכלים תוכנית
גרנדיוזית במונחי המושב ,שבו התגוררו אז לא יותר מ 150-משפחות ,להקמת מרכז תרבות גדול 80.תוכנית זו,
שלא מומשה ,משקפת את שאיפותיה הגדולות של הקהילה המקומית .בשונה מבית העם שנבנה ,מרכז התרבות
מעוצב בסגנון כפרי הנמנע מגושים קופסתיים[ 81.איורים ]39-38

 .38הצעה לאנדרטה לחללי כפר סירקין :1955 ,פרספקטיבה

 80ראו שם.
 81מרכז התרבות המתוכנן כלל בית-עם חדש ורחב-ידיים; חדר הנצחה לזכר ד"ר נחמן סירקין ,פעיל ציוני והוגה דעות שעל שמו נקרא המושב;
תיאטרון פתוח ובו מספר מושבים כפול מזה שבבית העם; בניין מזכירּות; שלושת הבניינים הנפרדים כמו שתולים בגן גדול ובו בריכת נוי
ואנדרטה .פריׂשת המבנים ופיתוח הנוף מעוצבים בצורת מניפה ,ליצירת מכלול נופי רך קווים.
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 .39הצעה לאנדרטה לחללי כפר סירקין :1955 ,תוכנית

בית העם החדש בתוכנית לא-ממומשת זו מזכיר במבנהו בתי-עם ומבני תרבות אחרים שתכננו לייטרסדורף
ובלזיצמן – בקיבוץ רמת-הכובש ,במושב חרות ובשיכון המזרח בראשון-לציון .חזיתו הראשית והחגיגית פונה
לרחבה מרוצפת שלצדה אתר זיכרון; החזית המזרחית המוארכת פונה אל הנוף וכמעט כולה פתחים רחבים
המאפשרים זרימת אוויר ומבטים אל הנוף; והחזית הנגדית ממערב מעוטרת בארקדה המגינה מקרני שמש
ישירות בשעות אחר-הצהרים המאוחרות .בבית העם שהוקם בכפר סירקין מימשו האדריכלים גישה זהירה
ומוקדמת לדמותו של מוסד זה – אך נראה כי מיד אחריו שינו את גישתם ובתוכנית הגרנדיוזית פיתחו מודל שונה,
שחזר והופיע בבתי-עם שתכננו בהמשך הדרך וחלקם אף מומש.
בית העם שנבנה במושב חרות מייצג שלב נוסף בגישתם של לייטרסדורף ובלזיצמן לתכנון מבני ציבור ובתי
תרבות בהתיישבות העובדת .לאחר הבניינים המודרניים שהשפעת הסגנון הבינלאומי מורגשת בהם היטב ,כבתי
התרבות שתכננו תחילה בכפר סירקין ובמושב שדה-ורבורג – פיתחו השניים מבע המתמקד בקשר עין ותנועה בין
פנים וחוץ .פתרונות איוורור כמו פריקסטים מבטון בחזית הראשית ,ארקדות המתפקדות כאזורי תווך בין פנים
וחוץ ,מרפסות פתוחות בכל אחת מהדפנות המוארכות של הבניין ,או סדרת עמודים המחלקת את החזית לחמישה
פתחים זהים ,תרמו היטב לאפקט האסתטי של העיצוב הכולל .החזיתות כולן היו יכולות להיחשב כחזיתות
ראשיות ,ובכך ניתן אולי מענה לכך שחברי המושב נהגו להגיע אל בית העם מכל העברים ולהיכנס אליו מאחד
הפתחים שנקבעו בכל חזית.
בית העם בחרות נחנך ב ,1957-לציון כחצי יובל להקמת המושב .במהלך העבודה מול ועד המושב ערכו
לייטרסדורף ובלזיצמן שתי הצעות לתכנון בית העם 82.ההצעה הראשונה הוכנה עוד ב 1951-והציגה גישה קרובה
לאדריכלות הסגנון הבינלאומי ,המזוהה בבתי העם שתכננו בכפר סירקין ובשדה-ורבורג :מבנה תיבתי מטויח
בלבן ,המורכב מגושים סמוכים ולו פתחים אנכיים צרים .קשיי תקציב עיכבו את מימוש התוכנית ,ושנים ספורות

 82ראו מיכאל יעקובסון" ,סיבוב בבית העם הנטוש במושב חרות" ,בלוג חלון אחורי.25.12.2017 ,
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לאחר מכן ,ב ,1955-נדרשו האדריכלים לעדכן את תוכניתם – אלא שאז כבר החזיקו בגישה שונה לתכנון מבני
תרבות בהתיישבות העובדת.
התוכנית שיושמה לבסוף ,בביצוע החברה ההסתדרותית סולל-בונה ,היא גוש תיבתי-עם גג שטוח ,שעליו,
בנסיגה מהחזיתות ,צומח גוש נוסף המקורה בגג רעפים משופע .החלוקה הגושית נועדה ,כפי שנהגו בבתי העם
הקודמים שתכננו ,לרכך את נפחו החריג של הבניין הגדול ביחס לבינוי הכפרי האופייני של המושב .בבתי העם
הקודמים הוסיפה החלוקה הגושית ויצרה הבחנה בין חלקי הבניין השונים ותפקודיהם – וגם כאן יועד לכל גוש
תפקיד שונה ,כאשר הגוש ההיקפי והמרפסות סביבו מתפקדים כמבואת הכניסה לבניין .הבניין כולל גם אולם
התכנסות שחזיתותיו המוארכות מעוטרות בארקדות ,המאפשרות פתיחת חלונות רחבים אל הנוף והגנה בו-זמנית
מקרני שמש ישירות .מעל המבואה בעורף האולם נקבע חדר הקרנה ,ומתחת לשטח הבמה נוצל השיפוע הטבעי
של הטופוגרפיה להקמת אולם קטן להתכנסויות מצומצמות.
משני צדי הפתח שבמרכז החזית הסימטרית הותקנו פריקסטים אווריריים ,ומולה רחבת התכנסות מרוצפת
ובתחומה פינת זיכרון עם אנדרטה להנצחת בני המושב שנפלו במלחמות ישראל .לצד הבניין הוקמה ב 1978-גם
במה פתוחה המאפשרת עריכת אירועים מתחת לכיפת השמים 83.במקור פעל באולם התחתון מועדון וכיום הוא
משמש ספרייה ,בעוד האולם עצמו נטוש ומוזנח מאז שנות ה .90-הותרת המבנה הבולט והנטוש בלב המושב
והכרזתו כמבנה מסוכן הפכה אותו ל"פצע פתוח" ,כדברי תושבים 84.חרף מאמצים לשפץ ולחדש את המבנה ,הוא
נותר במצבו העגום[ .איורים ]41-40

 .40בית העם ,מושב חרות ,סוף שנות ה :50-חזית ראשית

 83ראו שלומית חיון" ,בית העם במושב חרות" ,עבודה במסגרת הסמינר "זהויות ואדריכלות ,מקרה מבחן :בתי-עם בארץ ישראל" בהנחיית
ד"ר אסתר גרבינר ,לעיל הערה .79
 84נחמיה חסיד ,עיתון חרות בשרון.26.3.2010 ,
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 .41בית העם ,מושב חרות ,סוף שנות ה :50-חזית צדית

במושב עשרת ,שהוקם כמרכז יישובי של המועצה האזורית גדרות בין אשדוד ממערב וגדרה ממזרח ,נבנה
אחד מבתי העם האחרונים שתכננו לייטרסדורף ובלזיצמן .בבניין ,שנחנך ב ,1960-מזוהה מהלך הפוך לזה
שהסתמן בעבודה על בית העם בחרות .בתוכניות המוקדמות לבניין הוצגה גישה דומה לזו שננקטה בחרות –
מבנה כפרי פתוח לכל עבר ,שחזיתותיו המוארכות אווריריות ואינן חוסמות את קשרי המבט והתנועה בין פנים וחוץ
– אך הבניין שנבנה לבסוף מסמן חזרה לגישה המודרניסטית של בתי העם המוקדמים :גושים תיבתיים – עיקרי
גדול שבו אולם התכנסות ,ומשני קטן שבו המבואה – הניצבים זה לצד זה ואינם צומחים זה מזה ,עם פתחי
חלונות הקבועים לאורך החזיתות במקצב קבוע.
זמן קצר לאחר חנוכתו של בית העם בעשרת הוקם לצדו גן ציבורי בשטח עשרים דונם ,שגם מימונו הגיע
מחברת רסקו ומהסוכנות היהודית .במרכז הגן הוקמה אנדרטה לזכר בני האזור שנפלו במלחמות ישראל .האולם,
ובו  500מקומות ישיבה ,כלל במה קטנה יחסית ,שב 1977-הורחבה ונוסף לה גם חדר שחקנים 85.אלא שהשינוי
לא סייע למקום באופן משמעותי והפעילות בו הלכה והידלדלה עד שהופסקה כליל ,ובמשך עשרות שנים עמד
הבניין כשהוא נטוש ופרוץ 86,ורק לאחרונה שופץ וחודשה בו הפעילות הקהילתית[ .איור ]42

 85ראו מודן חפר" ,בית העם ,עשרת" ,מצגת במסגרת הסמינר "זהויות ואדריכלות ,מקרה מבחן :בתי-עם בארץ ישראל" בהנחיית ד"ר אסתר
גרבינר ,לעיל הערה .79
 86ראו מיכאל יעקובסון" ,סיבוב בעשרת :מכירת חיסול של הנכבה והציונות" ,בלוג חלון אחורי.21.9.2009 ,
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 .42בית העם ,מושב עשרת ,סוף שנות ה :50-פרספקטיבה

הרחבות ושיפוצים לבניינים
גם במרחב העירוני תכננו האדריכלים שורה של מבני תרבות ופנאי – בחלקם ְ
קיימים ,ובחלקם כאלה שזכו לפרסום ונחשבו נקודות-ציון עירוניות .בין הבניינים הקיימים שבהם התערבו
האדריכלים נציין את תיאטרון אלהמברה בשדרות ירושלים ביפו ,שאותו הסבו לקולנוע יפאור; את קולנוע עמל
בכפר-סבא ,שתוכנן במקור על-ידי אריה שרון ,וכיום ניצב נטוש ומאבק ציבורי ניטש סביב השמשתו; וקולנוע חן
ברחובות ,מבתי הקולנוע העירוניים האחרונים שפעלו בישראל אך פעילותו הופסקה ב .2019-פרויקטים נוספים
בתחום זה ,שלא מומשו ,הוצעו במגוון מיקומים ושימושים :מרכז תרבות בקריית-חיים ( )1946לו הגישו
האדריכלים שתי הצעות שזכו שתיהן בפרס אך לא בוצעו; קולנוע חוף בחדרה ( ;)1949בית תרבות לתנועת מפא"י
ברעננה ( ;)1950ובית תרבות בהרצליה (.)1956
יוצאי-דופן במורכבותם ובמיקומם המרכזי היו שתי הצעות גנוזות לבתי קולנוע בתל-אביב :קולנוע כיכר מלכי
ישראל (תאריך לא ידוע) ובו תוכננו שני אולמות קולנוע לצד גם משרדים ומסחר ,במגרש במפגש הרחובות אבן-
גבירול ודוד המלך (לבסוף נבנה בו בניין משרדים עם קומה מסחרית כפולה); [איור  ]43וקולנוע יד-אליהו (,)1960
שתוכנן בשילוב משרדים ,מסחר וסופרמרקט ברחוב לה גוארדיה .הפרויקט נגנז ,אך במגרש שנותר ריק ברובו
תכננו לייטרסדורף ובלזיצמן ,בהזמנת מועצת פועלי תל-אביב–יפו ,מבנה טרומי ששימש תחילה מועדון נוער
( )1967וכיום משמש מועדון לנפגעי פעולות איבה.
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 .43הצעה לבית קולנוע ומשרדים בכיכר מלכי ישראל ,תל-אביב ,תאריך לא ידוע :חתך

בכפר-סבא ,לבד מהרחבת קולנוע עמל ,תכננו לייטרסדורף ובלזיצמן את קולנוע הדר ( – )1953קולנוע פתוח
שפעל רק בחודשי הקיץ – כמוהו תכננו גם בגבעת-עלייה ביפו קולנוע פתוח נוסף ,גל-רון ( .)1952כעבור שנים
אחדות תכננו בכפר-סבא גם בית תרבות לצעירים ע"ש חיים רייזל ( ;1961הרחבה ,)1965 :שהוקם במיקום מרכזי
בסמיכות לרחוב ויצמן ,הרחוב הראשי בעיר ,ופועל גם כיום .בית התרבות כולל אולם מופעים ,חדרי חוגים ,ספרייה
ורחבה מרכזית .פריׂשת גושי הבניין במרחב מזכירה כמה מהצעותיהם של האדריכלים לבתי-עם (וגם לבית יד
לבנים בחדרה) ,ששעוצבו כקמפוס של קבוצת אגפים התוחמים רחבת התכנסות ומשתלבים בסביבה הנופית .עוד
תכננו השניים את בית ארלוזורוב ( ,)1958שהוקם כבית קולנוע עירוני ברחוב סירקין הסואן בגבול גבעתיים ורמת-
גן; ואת קולנוע הדר ( )1965ברחובות ,המשתלב ברצף הבינוי העירוני של רחוב לוין אפשטיין[ .איור ]44

 .44קולנוע הדר ,רחובות :1965 ,תוכנית
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נופים של אקדמיה
הליכה בין הבניינים של מכללת אורנים בקריית-טבעון מזכירה מסע בוואדי פראי בגליל העליון .העצים הצפופים,
ריח האדמה ,טראסות האבן ושבילים מפותלים כשבילי עיזים ,מקבצי הבינוי הפזורים הטובלים בצמחייה טבעית –
כל אלה יוצרים חוויה יוצאת-דופן ,שונה מזו של קמפוס טיפוסי .הבניינים כמו מתחבאים בין העצים ומלווים את קווי
הטופוגרפיה .תוכנית-האב שערכו לייטרסדורף ובלזיצמן למכללה מצליחה ,גם בחלוף כשבעים שנה ,לשמור על
הסביבה שראו בעיני רוחם בשולי עמק יזרעאל.
מבני האקדמיה שתכננו לייטרסדורף ובלזיצמן בשני הקצוות של תקופת שותפותם בת  25השנים ,בולטים
בייחודם .בראשית דרכם המשותפת תכננו את הקמפוס של סמינר אורנים (כיום מכללת אורנים) ליד קריית-טבעון
– ולקראת סופה את בניין שרת של בית הספר לחינוך בקמפוס אוניברסיטת תל-אביב .טווח הזמן בין שתי עבודות
אלה משתקף בגישה העיצובית המשתנה ,ממודרניזם מאוחר בואכה ברוטליזם .עוד משתקפות בהן סביבות תכנון
שונות שבהן פעלו האדריכלים :קמפוס פריפריאלי בעורף כפרי-חקלאי ,לעומת קמפוס עירוני שנודע לו תפקיד
מרכזי בהתפתחותה של תל-אביב .לאלה מצטרפת שורה מכובדת של בתי ספר שתכנן המשרד ,כמה מהם
בהזמנת רשת עמל מיסודה של הסתדרות – כמו תיכון עמל בפתח-תקוה ( ,1958כיום תיכון רב-תחומי עמל פתח-
תקוה) ותיכון ליידי דיוויס בדימונה ( ;)1962ובתי חינוך בפתח-תקוה ( ,1949כיום בית חינוך אמיר) וברעננה
(שהוקם ב 1950-כחלק מקריית ההסתדרות במרכז היישוב; כיום בית ספר ברטוב).
לקראת קום המדינה ועם התבססות היישוב העברי בארץ-ישראל ,יזמה ההתיישבות העובדת כמה מוסדות
להשכלה גבוהה בהתאמה לצרכיה ,ונערכו תחרויות אדריכלים לתכנון הקמפוסים החדשים .התחרות הראשונה
לתכנון המדרשה החקלאית ע"ש רופין בעמק חפר (כיום המרכז האקדמי רופין) הוכרזה ב .1946-מוסד זה
השתייך בשעתו להסתדרות הפועלים החקלאיים ונועד להקנות השכלה ניהולית למשק החקלאי .הגשתם של
לייטרסדורף ובלזיצמן לתחרות זו הציגה פריׂשה של מבנים בחזות כפרית' הפזורים כבאקראי בהיקף גבעה
שבאתר הקמפוס המיועד .ראש הגבעה נותר פתוח וחשוף ,באופן המזכיר את כר הדשא הגדול בתוכנית קיבוץ
טיפוסית .בכל אחד משני קצותיו של מרכז הקמפוס הציגו מבנים מרכזיים ,בניין חדר אוכל ובניין כיתות ,כפי
שהוגדר בהנחיות למתחרים .ההצעה זכתה בפרס שלישי; הפרס הראשון והביצוע הוענקו לאדריכלים שולמית
ומיכאל נדלר ,שהצעתם הצטיינה בארגון מוקפד יותר של פריׂשת הבינוי ופיתוחו.
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כעבור שנה ניגשו לייטרסדורף ובלזיצמן לתחרות נוספת על תכנון קמפוס אורנים של סמינר הקיבוצים ,שיזמו
במשותף שלושת הזרמים של התנועה הקיבוצית – הארצי ,המאוחד וחבר הקבוצות (הזרם השלישי פרש
מהשותפות ב .)1952-לקמפוס החדש יועדה קרקע בשטח כשמונים דונם מאדמות קרן קיימת בסמוך לתל-עמל

 87גם בני הזוג נדלר ,בני דורם של לייטרסדורף ובלזיצמן ,פתחו את משרדם העצמאי בתל-אביב ב .1946-על הצעתם הזוכה למדרשה
החקלאית ע"ש רופין ראו אלחייני ויעקובסון ,האדריכלות של נדלר-נדלר-ביקסון-גיל ,לעיל הערה  ,20שם עמ' .52-51
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(כיום קריית-טבעון) ולקיבוץ שער-העמקים במערב עמק יזרעאל ,באתר מיוער בעצי אורן שּכונה בשעתו יער
אלכסנדר.
סמינר הקיבוצים ,שהחל לפעול ב ,1939-יועד להכשרת מורים ,גננות ועובדי חינוך אחרים בעיקר למוסדות
הפועלים בקיבוצים .עם התפתחותו והתבססותו נדרש לו אתר של קבע ,שירכז את הקורסים שנדדו בין קיבוצים
שונים בצפון הארץ .קמפוס עירוני אחד תוכנן בסמוך לנחל הירקון בצפון תל-אביב – וקמפוס שני ,בעל אופי כפרי,
נועד לקום בצפון .לתחרות על תכנון הקמפוס הצפוני ,שאורגנה בשיתוף אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים
והסתדרות המהנדסים ,האדריכלים והמודדים ,הוגשו  33הצעות .כדי להגביר את הסיכוי לזכות בפרס ,הגישו
לייטרסדורף ובלזיצמן שתי הצעות נפרדות .שופטי התחרות ,המהנדס יעקב בן-סירה ,האדריכל רוברט בנט ונציג
תנועת הקיבוץ הארצי ישראל פיינמסר ,העניקו להצעותיהם את הפרסים הראשון והשני (בפרס השלישי זכתה
הפעם הצעתם של שולמית ומיכאל נדלר) 88.הפרוגרמה של התחרות היתה דומה לזו שהנחתה את מתמודדי
התחרות על תכנון מדרשת רופין :מבני כיתות ,מעונות לתלמידים ולמורים וחדר אוכל .המוסד כולו תוכנן ל500-
תלמידים ו 180-עובדי מנהלה והוראה.
בשונה מההצעה שהגישו שנה קודם לכן למדרשת רופין ,בחרו הפעם לייטרסדורף ובלזיצמן לפרוׂש את הבינוי
במתכונת של מקבצים נפרדים ,מעין שכונות קטנות הטובלות בגנים ובחורשות ,כאשר כל מקבץ מורכב ממבנים
המאורגנים בשורות לצד שבילים המתנקזים אל מרכז הקמפוס .הכיתות מוקמו בפסגת הגבעה במערב הקמפוס,
כשחזיתותיהם פונות לצפון ולדרום .המעונות מוקמו על מורדות גבעה סמוכה במזרח הקמפוס ,כשחזיתותיהם
פונות למזרח ולמערב והם נחלקים לתתי-אזורים כ"שיכון תלמידים"" ,שיכון למורים בעלי משפחות" ו"שיכון למורים
רווקים" .בין שני האזורים רוכזו מבני הרווחה שכללו חדר אוכל ,מתקני התעמלות ,מכבסה ,בית ילדים ובניין
מנהלה לצד מדשאה גדולה .כל אלה טבלו בגן ששימר את עצי היער הקיים.
בנימוקי השופטים להענקת הפרס צוינה לשבח תוכניתם של לייטרסדורף ובלזיצמן כמבטאת "שלמות
ארכיטקטונית ,דהיינו :שהתוכנית צריכה לבטא את מהות המוסד ולהשתלב בנוף המבלט למרחקים ,וצריכה כמו כן
להלום את אופיו המיוחד של המוסד בתור סמינריון לאנשי הקיבוצים" 89.אלמנט נוסף בתוכניתם ,שגם אותו שיבחו
השופטים ומצאו בו יתרון על פני שאר ההגשות ,היה הפתרון ל"השתלבות בין הנוף והבניינים ]...[ .הפתרון
הארכיטקטוני של הבניינים הוא יפה ופשוט" 90ומאפשר את מימוש מפעל הבנייה בשלבים.
הנוחות האקלימית ,שעליה הושם דגש בקביעת תנוחת הבניינים והדאגה לאיוורורם ,היתה לשיקול רב-חשיבות
בגישת התכנון שגיבשו לייטרסדורף ובלזיצמן .השטחים בין הבניינים יועדו לגנים קטנים למנוחה ולמעבר ,ואילו
השטחים הפתוחים הגדולים נתפסו כגנים בוטאניים המתאימים לאקלים המקומי .האדריכלים הודו כי קיבלו
השראה ממבנה הקיבוץ וכי ביקשו להעניק "אווירה ביתית הרגילה בקיבוץ ,ועם זה לאפשר תנאים נוחים ללימודים,
ההולמים בית ספר גבוה" 91.בתוכנית הקיבוץ המקובלת הוכנסו ,כמובן ,שינויים תוך התאמתה למרחב של קמפוס
ולצורכי המוסד .בשונה ממוסדות חינוך בקיבוצים ,שבהם מבני המגורים צמודים למבני ההוראה – כאן ננקטה
 88ראו "תחרות פומבית לתכנון תוכנית הסמינר" ,דבר.25.7.1947 ,
" 89תחרות לתכנון סמינר הקיבוצים ביער אלכסנדר" ,עיתון אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל ,כרך ח (טבת תש"ח) ,עמ' .4-2
 90שם.
 91שם.
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הפרדה מוחלטת בין הפונקציות עם רצועת חיץ המפרידה בין האזורים .עם זאת ,הבניינים עצמם תוכננו בניב
דומה לזה שאפיין את מבנים שהוקמו באותה עת בקיבוצים[ .איורים ]46-45

 .45קמפוס סמינר אורנים ,סוף שנות ה :40-תוכנית כללית

 .46בניין בקמפוס סמינר אורנים ,ראשית שנות ה :50-תרשים חזיתות

לבד מתוכנית-האב לקמפוס ,שהיוותה בסיס לתב"ע 92,תכננו לייטרסדורף ובלזיצמן גם את הבינוי המפורט,
שתאם את האופי הכפרי-חקלאי שקבעו למקום :בניינים בני קומה אחת או שתיים ,קטני מידות ברובם ובעלי גגות
משופעים .ב 1951-הושלמה בנייתם של הבניינים הראשונים ההכרחיים לפעילות הלימודים ,ובסמינר נפתחה שנת
הלימודים הראשונה .האדריכלים המשיכו ללוות את הבינוי במוסד גם בשני העשורים הבאים ,ותכננו בו מבנים
ושטחים נוספים ברוח שהתוו בתוכניתם המקורית.
בין הבניינים המרכזיים שתכננו בולטים חדר האוכל ובית מרגולין ,הקרוי על שמו של חוזה הסמינר ואיש
החינוך יהושע מרגולין ,שאף נקבר בתחומי הקמפוס זמן קצר לאחר ההכרזה על תחרות האדריכלים .בית מרגולין,
 92תוכנית  244היא "אחת מתוכניות המ תאר הראשונות במדינת ישראל ,ויש לה ערך ארכיוני בפני עצמה" ,קבע האדריכל בצלאל רינות
במסמך תיעוד מקדים לתוכנית מתאר מקומית מס'  301-0551036לקמפוס אורנים ,21.4.2019 ,עמ' .30
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ששימש במקור לכיתות ומעבדות ,ממשיך בייעודו המקורי גם כיום בהוראת ביולוגיה ,פיזיקה וכימיה .בניין מוארך
זה ,כפרי באופיו ,מפנה את חזיתו החד-קומתית אל המדשאה שבראש הגבעה ,וחזיתו הנגדית ,המתנשאת לגובה
שלוש קומות ,פונה אל נוף העמק .בבניין זה ,שעבר לאורך השנים שינויים משמעותיים והרחבות כמו שאר
המבנים בקמפוס ,מודגשת ההתייחסות לטופוגרפיה .במחווה מודרניסטית מובהקת ,הבניין לא מלווה את שיפוע
הקרקע אלא כמו מונח עליו .מפלס הגג נותר רציף ורק גוף הבניין מתאים את עצמו להפרשי הגובה הטבעיים.
[איור ]47

 .47בית מרגולין ,סמינר אורנים ,שנות ה :50-תרשים חזית הכניסה

כבר בבניין זה בלטה חיבתם של האדריכלים לטיפול הפרטני בחומריות המבנה .העבודה באבן פראית ,לרוב
בחזיתות ,היתה למוטיב חוזר בעבודתם .בבית מרגולין חופתה חזית הכניסה כולה באבן פראית ,שהעניקה
טקסטורה תלת-ממדית ויצרה משחקים עדינים של אור וצל .בחלקו האחר של הקמפוס צופו אבן ,בעיבוד דומה,
חלקן התחתון של קומות המסד במבני המעונות ,מהלך שהקנה אחידות לבינוי בקמפוס וחיזק את הקשר בין
הבניינים לבין הסביבה הכפרית וטראסות האבן שאפיינו את פיתוח הנוף.
הקשר בין פנים וחוץ היה לנושא המרכזי בתכנון הקמפוס הכפרי .קשר זה בא לידי ביטוי לא רק בחיזוק קשרי
המבט בין הבניינים והסביבה ויצירת שטחי ביניים בדמות מרפסות רחבות ומסדרונות אורכיים ,הפתוחים בדופן
אחת ,כמו קולונדה ,אל הנוף – אלא בעיקר בדמות פיצול הפונקציות למספר גדול של מבנים קטנים ,המשתלבים
היטב בשטח הפתוח והמגונן .בנוסף ,עיקר התנועה בין הכיתות והמעונות נעשה כולו בשטחים פתוחים ,תוך
הימנעות ממסדרונות ומעברים פנימיים .גישה דומה של בינוי כפרי בדגש על קשרי פנים-חוץ ,ניכרת בבניינים
האחרים שתכננו לייטרסדורף ובלזיצמן בהתיישבות העובדת ,ובראשם בתי העם והתרבות.
חרף הניסיון הרב שצברו בתכנון הקמפוס על מכלול בנייניו השונים ,לא חזרו לייטרסדורף ובלזיצמן במשך
שנים לתכנן קמפוסים אקדמיים או מבני אקדמיה בודדים ,אף שבשנות ה 50-וה 60-נהנה תחום זה מפריחה
משמעותית עם הקמתם של הקמפוסים האוניברסיטאיים בתל-אביב ובירושלים .רק לקראת סיומה הלא-מתוכנן
של השותפות ביניהם זכו לתכנן את בניין שרת ,שיועד לחוגים למדעי החינוך ולפסיכולוגיה ולמעבדות הלשוניות
של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב.
בתוכנית-האב הראשונה לקמפוס האוניברסיטה ברמת-אביב ,שערך האדריכל ורנר יוסף ויטקובר ,תוכננה
פריׂשת בנייני הקמפוס ברוח קמפוסים שהוקמו באותן שנים ,בימים שאחרי מלחמת העולם השנייה ,בארצות-
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הברית .בקמפוסים אלה הורכב הבינוי מבלוקים מוארכים הפזורים בגן גדול במרווחים נדיבים ,כדי לשמור על
אווירה של פתיחות משוחררת ,שכמו נמנעת מאווירת העיר הצפופה והאינטנסיבית בעודה קשורה ותלויה בה.
התוכנית הראשונה שערך ויטקובר ב 1953-נועדה לשרת כ 1,500-סטודנטים והיתה נוקשה למדי בגישתה.
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הפקולטות רוכזו בה בבנייני רכבת חזרתיים שחזיתותיהם הארוכות פונות לכיוון דרום וצפון ,והם פרוׂשים בזה אחר
זה בין מדשאות רחבות ידיים ושביל מקורה מקשר ביניהם.
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בהמשך שנות ה 50-השתנו יעדי האוניברסיטה ותוכנית-האב לקמפוס עברה שינויים ,שבהכנסתם שותפו
אדריכלים נוספים – אך בניין שרת ,שתוכניתו הוכנה אמנם רק במחצית השנייה של שנות ה ,60-נותר במיקום
ובממדים שנקבעו בתוכנית המקורית של ויטקובר .בתוכנית-האב השנייה הוגדרה סביבתו של בניין שרת כגוש
הפקולטות למדעי הרוח והחברה .השטחים הסמוכים יועדו לבנייני הכלכלה ,מדעי היהדות וההיסטוריה ,ומולו
הוגדר גוש בנייני האמנות ,הכולל את האקדמיה למוזיקה ,בית הספר לאדריכלות והפקולטה לאמנויות.
בניין שרת תוכנן כבלוק אחיד שבחזיתותיו מערכות של שוברי שמש ,והוא מזכיר בעיצובו בניינים אחרים שנבנו
אז בתל-אביב ,בעיקר בנייני משרדים מוסדיים ,שבולטים בהם הם בית הוועד הפועל ברחוב ארלוזורוב ( ,1955דב
כרמי וחבר אדריכלים) ,בית הסוכנות היהודית ברחוב קפלן ( ,1965אדריכלים :שרון-אידלסון) ובית עיריית תל-
אביב–יפו ( ,1966אדריכל :מנחם כהן) .הבניין מתנשא לגובה ארבע קומות מעל קומה חפורה בחלקה בקרקע.
רשתות שוברי-השמש מבטון על פתחי החלונות הדגישו את החלוקה השווה ביניהם ,שהודגשה באמצעות עמודי
הבניין הדקים .פתחי החלונות נקבעו בעומק החזית ,ומדפי ההצללה הקבועים ,אנכיים ואופקיים ,הותקנו בהיקפם
להגנה מקרני שמש ישירות בקיץ ומפגיעת גשמים בחורף .משטחים אטומים של בטון חשוף נקבעו רק בקצות
החזיתות המוארכות ,ומעקות בטון בולטים שולבו בכל קומה מעל פתח הכניסה לבניין ,להדגשת חזות הבניין
למרחוק[ .איורים ]49-48

 93ראו עוזי אגסי ,ורנר יוסף ויטקובר :הבריזה הקרירה באה ממערב 65 ,שנות ארכיטקטורה (אוניברסיטת תל-אביב ,)1993 ,עמ' .42
 94רעיון דומה יושם בחלקו הראשון של קמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם ,ירושלים ,שתכננו במשותף האדריכלים ריכרד קאופמן,
יוסף קלרוויין והיינץ ראו .באוניברסיטת תל-אביב ,בניין שרת ובניין רקנאטי הסמוך לו הם מהבניינים הבודדים שנבנו על פי הגישה שקבע
ויטקובר בתוכניתו הראשונה לקמפוס .גם בניין השלוחה של האוניברסיטה העברית – הבניין הראשון שנבנה בקמפוס ומשמש כיום את
הפקולטה למשפטים – נבנה על פי תוכנית זו ,כאשר בינו לבין בניין שרת נועד לקום בניין דומה נוסף ,שלא נבנה בסופו של דבר .במקומו
הוקמו לימים ,שלא בנוסח הבינוי הוותיק ,אגף ספריית המשפטים ולאחריו גם אגף כיתות.
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 .48בניין שרת ,קמפוס אוניברסיטת תל-אביב ,ראשית שנות ה70-

 .49בניין שרת ,קמפוס אוניברסיטת תל-אביב ,שנות ה :60-תוכנית קומה

תוכנית הבניין נערכה על בסיס מודולרי ,כדי לאפשר שינויים עתידיים בלי לפגוע בתפקודו ובעיצובו .עמודי
הבניין רוכזו בצמוד למסדרונות הפנימיים ,ובאופן זה שחררו את שטחי הקומות ואיפשרו חלוקה פנימית משתנה
לפי הצורך .במרכז הבניין שלוש חצרות פנימיות בשטח שבעים עד תשעים מ"ר האחת ,המתפקדות כאזורי מנוחה
המרכזים סביבם את מערך התנועה הפנימי בבניין .לחצרות אלה נועד גם תפקיד
לתלמידים ולסגל וכמוקדים ְ
אקלימי ,לאיוורור ותאורה טבעיים של המסדרונות והחדרים.
בניין שרת טובל בסביבה מגוננת בעיצוב אדריכלי הנוף של הקמפוס ,ליפא יהלום ודן צור ,ששיתפו פעולה עם
לייטרסדורף ובלזיצמן בעבודות מוקדמות כמו בית יד לבנים בפתח-תקוה וגן הזיכרון בכפר-סבא .הגן סביב הבניין
מקושר לרשת הגנים ופינות החמד של הקמפוס .בסמוך לדופן הבניין הדרומית נקבע כביש גישה פנימי ,אך
בחזיתו הצפונית נקבעה רחבה המקשרת בינו לבין בניין רקנאטי .רחבה זו ,המרוצפת גרנוליט בגוני אדום ,אפור
ושחור ,עוצבה בדוגמת ריצוף צורני המשלבת עיגולים וריבועים ,והיא אהודה במיוחד על הסועדים במסעדות המזון
המהיר הממוקמות בקומת הקרקע של בניין שרת.
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 95ראו תמר ברגר" ,ארקדיה אקדמיקה :קמפוס אוניברסיטת תל-אביב" ,בתוך ליסובסקי ודולב (עורכות) ,לעיל הערה  ,48שם עמ' .496
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אחרית דבר :שימור ותיקון
ב 16-באוגוסט  ,1970חודשים ספורים לאחר חנוכתו של בניין שרת ,לקה אנדרי לייטרסדורף בדום לב ומת בפתח
ביתו שברחוב אחד העם בתל-אביב .שותפות לייטרסדורף-בלזיצמן חדלה להתקיים ,ועמה באה אל סיומה חברות
אמיצה בת כשלושה עשורים .את דרכו המקצועית של אנדרי לייטרסדורף המשיך בנו האדריכל טומי לייטרסדורף,
שעשייתו המקצועית מטביעה את חותמה על המרחב הישראלי הבנוי בעשורים האחרונים .גם יונתן לייטרסדורף,
בנו של טומי ונכדו של אנדרי ,ממשיך את השושלת המשפחתית כאדריכל ויזם ,המתכנן ובונה בניו-יורק ובאירופה.
בלזיצמן המשיך לעבוד מן המשרד ברחוב רמז ,וב 1980-הצטרף אליו כשותף בנו האדריכל עמוס בלזיצמן .איליה
בלזיצמן עבד במשרד עד שנת  ,2003והלך לעולמו כעבור שלוש שנים ,בגיל [ .89איור ]50

 .50אנדרי לייטרסדורף (מימין) ואיליה בלזיצמן ,שנות ה60-

רק מקצת חומרי הארכיון של שותפות לייטרסדורף-בלזיצמן נשמרו במשרדו של בלזיצמן לאחר מותו הפתאומי
של לייטרסדורף ב ,1970-וכשל זה מייצג בעיה רחבה בהיסטוריוגרפיה של אדריכלות ישראל .לעומת האדריכלות
הניסיונית והחגיגית שתועדה לעייפה – מופעי אדריכלות היומיום ,ששימרה מסורות אירופיות ,נותרו כמעט בלא
מחקר ,תיעוד או פרסום .אדריכלים ידועים פחות כמו יוסף קלרוויין ,רודולף ראובן טרוסטלר ,גד אשר ,יצחק
רפפורט ,מרדכי זברודסקי ויצחק בונה (בלקס) ,כולם מודרניסטים מצוינים שבנו נתחים נכבדים מהיקפי הבנייה
הגדולים בארץ ,הודרו מן ההיסטוריה הקאנונית של אדריכלות ישראל.
עם זאת יצוין כי שמם של לייטרסדורף ובלזיצמן חזר ועלה בפי עשרות רבות של מרואיינים במהלך המחקר
שנעשה לקראת התערוכה והספר "הפרויקט הישראלי :בנייה ואדריכלות( "1973-1948 ,התערוכה הוצגה
במוזיאון תל-אביב לאמנות בסוף שנת  2000והספר ראה אור ב .)2004-שמם של השניים נזכר בהקשר זה של
אדריכלים ידועים פחות החתומים על מנעד עשייה רחב במיוחד ,בעיקר בהקשר ההסתדרותי .בזמנו ,במגבלות
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המחקר המוזיאלי ,מעט מאוד התגלה על עבודתם ,ולכן יש לברך על יוזמת בניהם ממשיכיהם ,ובראשם האדריכל
טומי לייטרסדורף ,שהתעקשו להמשיך למפות ,לתעד ולחקור את פועלם הענף.
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מצבן הנוכחי של עבודותיהם של לייטרסדורף ובלזיצמן משקף נאמנה את מצב ההערכה והשימור של
ההיסטוריה הבנויה של ישראל ושל בנייני העשורים הראשונים למדינה .בנייני ההסתדרות ,בתי העם ,בתי יד
לבנים ואתרי הזיכרון היו משיאי האדריכלות הציבורית בארץ בעשורים אלה .תהליכי ההפרטה חיסלו רבים
ממוסדות ההסתדרות .רבים מהם ,בעיקר אלה שנבנו על מגרשים מרכזיים בערי ישראל הוותיקות ושערכם נסק,
נמכרו ליזמים ונהרסו .אחרים שינו את ייעודם ונתגבבו בשכבות-כבות של תוספות ואלתורי בנייה וכיום כבר קשה
לזהותם.
גם השינויים באורחות החיים וזניחת האתוס הקולקטיבי וקשרי הקהילה הביאו לשקיעה של בתי העם
והתרבות ,שרבים מהם תוכננו על-ידי לייטרסדורף ובלזיצמן .חלקם עומדים עזובים ושוממים ,חלקם נהרסו
והעדות היחידה לקיומם נותרה בתצלומים ,במסמכי ארכיון ובזיכרונות רחוקים של משתמשים בעבר .מעטים
נשמרו שלא בכוונת שימור ,אלא מתוקף נוכחותם במרחבים שתאוצת הפיתוח דוחקת בהם פחות .בשנים
האחרונות ,עם העלאת המודעות לערכי אדריכלות התקופה ,נכללו כמה מהם ,כציוני-דרך ,ברשימות השימור
העירוניות ,וכמה כבר שומרו (מועצת פועלי רמת-גן ,בית העם במושב עשרת) או עתידים לעבור שימור והשמשה
מחדש.
התבוננות מחודשת בעבודותיהם של לייטרסדורף ובלזיצמן – תוך קריאה עדכנית של תוכניות ותצלומים
היסטוריים ,המציגים את הבניינים במצבם המקורי ללא שינויים ותוספות – מגלה את היקף העבודה הנרחב של
השניים ואת האיכויות האדריכליות ,העירוניות ,הנופיות והסביבתיות של עבודתם .המהלך התיעודי והמחקרי
שראשיתו נחשפת כאן מהווה קריאה להעלאת המודעות וההערכה לבניינים אלה ,שרבים מהם עדיין עומדים על
תלם .ייתכן שבכך תימנע הריסתם לטובת שימור של שכבת בנייה חשובה ומשמעותית בתולדות האדריכלות
הישראלית ,ולא פחות מכך – בתולדות החברה הישראלית.

 96טומי לייטרסדורף ,שהקים משרד אדריכלות עצמאי בשנות ה ,60-יזם בשנים האחרונות מהלך של תחקיר ,מיפוי ואיסוף חומרים ממקורות
שונים (מוסדות שונים ,ארכיוני יישובים ועוד) ,ובעקבותיו נחשף ההיקף המרשים של עבודת לייטרסדורף-בלזיצמן ברחבי הארץ .בעבודת
המיפוי והתחקיר לקחו חלק האדריכלית עדי גלעד והאדריכל ישי להבי.

49

