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 כלליתהקדמה  1.1

.  בית יד לבנים בכפר סבא–המבנה  היכל התרבות עבודה זו באה לתעד את 

 .  ותוספות בנייה בהתאם לזכויות, הבנייןהתיעוד נועד לצורך תכנון שימור ושיחזור 

 .מיכל כץ על הסיוע בעריכת תיק זה' תודה לאדר

 

 
 :השחזור ותכניות התיעוד עבודת תיאור

  מודד י"ע בוצעו אשר הבניין של עדכניים שרטוטים על מתבססת התיעוד עבודת

  בוצע האדריכליים פרטיו מבחינת הבניין מיפוי .נסקר המבנה כל .מוסמך

  החזיתות שחזור ."משוחזר -מקורי " במצב החזיתות שורטטו פיו ועל בהצלחה

 הקיים פי על וכן ,העבודה במהלך שנאספו היסטוריות תכניות על מתבסס

   .בשטח
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 נתונים כלליים. 1

 

 

 

 

 .סבא כפר מרכז :השכונה שם  1.1

 142 :חלקה  ,6440 :גוש  1.2

    רחוב מדרום ,דוד אלעזר רחוב נמצא ממערב :התכנית גבולות  1.3

 .ספיר בית ומצפון ,ירושלים מדרחוב ממזרח ,ויצמן       

 .סבא כפר עיריית - מקומית רשות :בעלות סוג  1.4

   קומות שתי בן מבנה הינו התרבות היכל :האתר של תמציתי תיאור  1.5

  כנען-אלחנני האדריכלים ידי על שתוכנן ברוטליסטי – מודרני בסגנון

 שנערכה בתחרות בתכנון זכה האדריכלים משרד .1965 בשנת ונבנה

 – נמצאים ובקרבתו העיר במרכז הוא המבנה מיקום  .1963-64 בשנים

  מהגדולים הוא זה מבנה .מסחריים ומרכזים ויצו סניף ,סבא כפר מוזיאון

  והפיכתה המושבה של התבססותה את ומסמל סבא שבכפר והמרשימים

  למבנה מוסיף זה ודבר לבנים יד של הזיכרון חלל קיים בתוכו .לעיר

 .גבוהה חברתית וחשיבות משמעות

  חלק ומהווה צור-יהלום הנוף אדריכלי משרד ידי על נעשה הנוף פיתוח

   .הרחוב כלפי שנוצר המבנה של הגדול מהרושם נפרד בלתי

 :כותרת

 

 

 

 

 .סבא כפר 33 ירושלים רחוב ,התרבות היכל  :וכתובת האתר שם

 סבא כפר התרבות היכל :התכנית שם

 .פרויקטים ניהול ענבר ניצן ,סבא כפר הכלכלית החברה :עבור נערך

 (כיטוב עדי אדריכלים משרד) כץ מיכל שימור 'אדר :העורך שם

 19.6.2012 :תאריך

 

 מערכת המפות של עיריית כפר סבא

 נתונים כלליים -1פרק 
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 נתונים סטטוטוריים. 2

 :התכנית ומספר שם  2.1

 :התכנית שטח  2.2

 :ר"במ קיים בנוי שטח  2.3

 ר"מ 2750 :תקפות תכניות מתוקף מוקנות בניה זכויות  2.4

 .תרבות מבנה :בפועל ושימוש תקפה תכנית י"עפ יעוד  2.5

  של תמציתי ותיאור לשימור ממנו חלקים או האתר הוכרז בהן תכניות פירוט 2.6

  ונמצא אור-בר אמנון שימור אדריכל ידי על הוכן אתר כרטיס  :הרלוונטיות ההוראות

 .זה בעמוד מובא הכרטיס מתוך האתר הערכת קטע .סבא כפר בעיריית

-בר אמנון שימור אדריכל ידי על הוכן אתר כרטיס :המקומית השימור מרשימת נתונים  2.7

 .זה בעמוד מובא הכרטיס מתוך האתר הערכת קטע .סבא כפר בעיריית ונמצא אור

 .לא :מוכרז עתיקות בשטח נכלל האתר האם  2.8

 .לא :לשימור אחרת טנטטיבית אתרים ברשימת מופיע האתר האם  2.9

 במידה ,חדשים פרויקטים עם במשולב התכנון את המציגה הבינוי תכנית צירוף .2.10

 .הבא בעמוד מצורף :לתכנית הקרוב באזור ,ומתוכננים

 

  

 

 נתונים סטטוטוריים -2פרק 

 :אור-קטע מתוך כרטיס אתר הוכן על ידי אדריכל שימור אמנון בר


