
 גן יעקבשימור 



על שם יעקב סורסקי –גן יעקב   
1964|  יעקב רכטר בשיתוף אברהם קרוון  : אדריכל מתכנן | פרי , זרחי, רכטר: אדריכלים   





 30אמצע שנות ה  –צילום טרודי לוד 



50-שנות ה, צלם לא ידוע  

 
17.7.1962 

בעודף יבצעו נטיעות בשבעה אתרים נוספים, הכסף ישמש לבניית גן יעקב . ממר אליאב סורסקי$ 100,000אורן גזבר העירייה מקבל . י  

 



 רכטראדריכל זאב 

16.1.1963 
עמיעז. חומר למכרז מוגש על ידי משרד רכטר זרחי אדריכלים פרי מהנדסים אל מהנדס העיר מ . 

 
י"ל 32,000שכר אדריכלים ויועציםבהיקף של + י "ל 361,000אומדן עלויות הגן    

 



סקיצה של האדריכל יעקב  
 מפלס עליון, רכטר



סקיצה של האדריכל יעקב  
 מפלס עליון, רכטר
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יצחק פרקל: צילם, 60-שנות ה  



יצחק פרקל: צילם, 60-שנות ה  



27.05.1964" מעריב"עיתון   

21.5.1964 
ראש  , ספיר. המסחר והתעשיה פ, טקס פתיחת גן יעקב בנוכחות שר האוצר

מר  , נשיא בנק יעסור, השגריר המקסיקני בישראל, נמיר. אביב יפו מ-העיריית תל
,  ן קונסטנטינר'ג' ובתו גב, ר קונסטנטינר"חתנו של מר סורסקי ד, אליאס סורסקי

קולק ואורחים . מר ס, מנהל משרד ראש הממשלה, חברי מועצת העירייה, חברי כנסת
מבנה חממה לצמחיה טרופית  , בטקס מוזכר שיש עוד להשלים פרחים וירק. רבים

מר נמיר ציין בטקס כי דרושה . נדירה המיועדת גם למחקר וניסיונות וגם להנאת העין
עוד השקעה נוספת בסכום הקרוב למחצית הסכום שהושקע כבר בהקמת הגן והביע 

אלף  300כשם שתרם בנדיבות לב את , כי מר סורסקי ישלם את החסר, תקווה ובטחון

י הראשונות"הל . 



 

יצחק פרקל: צילם, 60-שנות ה מבט מאזור השקמה אל המפלס התחתון  

3.6.1964 
 סיום עבודת הנטיעות

3.7.1964 
משה יבנאי ממשיך לשכנע את מר סורסקי להרים תרומה נוספת להשלמת הגן.גן יעקב נקרה על שם בנו יעקב. משה יבנאי מנהל בנק יעסור מייצג את אליאס סורסקי . 

9.7.1964 
זכוכית משורינת או רשת ברזל צבוע בלבן: דגם מעקה עם מוטות ורטיקלים מאושר על ידי ראש העיר מרדכי נמיר בניגוד להצעות של יעקב רכטר   



9.5.1965 
 ועדת שופתים לפרס ישראל רוקח מחליטים להעניק את הפרס לגן יעקב



 קרווןאברהם 

11.8.1965 
  .אברהם קרוון מתלונן ששמו לא הוזכר בהודעה שפורסמה על ידי העירייה בעיתונות

–בנימוקי הועדה יוזכר חלקו של מר קרוון שעשה את עבודתו בתוקף שרותו בעיריה   – צוין כמשתתף בתכנון הנטיעות  . 
 

23.04.1968" הארץ"עיתון   





 רשימת צמחים לא מקוריים המופיעים בגן

 

 alpinia speciosaאלפיניה הדורה מגוון 

  - beloperone guttataחיצית הטיפין 

  – Fatsia japonicaפטסיה יפנית 

  hibiscus rosa sinensis –היביסקוקס סיני זן פרח מלא ורוד 

 homalocladium platycladumהומלוקלדיון שטוח 

 murraya paniculata exoticaמוריה מכבדית 

 senecio petasitisעלים  –סביון רחב 

 Asparagus meyeriאספרג מאיר 

 Asparagus plumosus var nanus" ננסי"אספרג מנוצה זן 

 trachelospermum jasminoidesטוכלוספרמון יסמיני 

 wisteria sinensisויסטריה סינית 

 clivia miniataקליביה אדומה 

 strelizia reginaeסטריליציה המלכה 

 wedelia palludosaודליה ביצתית 

 

 

 עצים

 cussonia spicataקוסוניה משובלת 

 dracaena marginataדרקונית מלולה צרה 

 erythrina humaenaאלמוגן שיחי 

 schefflera actynopyliaשפלרה מקרינה 

 :דקלים

 caryota mitisקריוטה נאה 

 ( * :בנוסף לרשימת מורדכי דוכובני)רשימת צמחים מקוריים משוערת 

 

 Acokanthera spectabilis-חד מאבק יפה

  - Elaeagnus pungens  עץ השמן המנוקד

  ”pittosporum tobria “variegatumפיטוספורום יפני דן מגוון 

 Raphiolepis umbrellataבן עוזרר סוכנני 

 campsis radicansעקולית משרישה 

 clerodendrum splendensקלרודנדרון מזהיר אדום 

 hedera helixזן רגיל  –קיסוס החורש 

 aspidistra elatiorמגינית גבוהה 

 chlorophytum elatum variegatumירקה קיפחת זן מגוון 

 rhoeo discolorריאו דו גוני 

 ruscus hypoglossumעצבונית גדולת עלים 

 sansevieria trifasciata var.laurentiסנסווחרחה משולשת פסים זן זהוב שוליים 

 tradescantiaיהודי נודד 

 

 צמחים אלו מופיעים כיום במופע בוגר בגן *

 :רשימת צמחים קיימים שלא ידוע אם היו מקוריים

 hubiscus shizopetalusהיבסקוס שסוע 

 homalocladium platycladumהומלוקלדיון שטוח 

 woodwardis orientalisוודןןרדיה מזרחית שרך 

 lobullaria maritimaמללנית ריחנית סלסלי כסף זן לבן 



 

 pennisetum setaceumזיפנוצה מחוספסת  festucaבן אפר ירוק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קורטדריה מכסיפה עשב פמפס  

 

 

 

 

 Acokanthera spectabilis-חד מאבק יפה

 

 

 Hemerocallis hybridaהמרוקליס כלאיים 

 

 wisteria sinensisויסטריה סינית 

 

תל אביב, המחלקה לגנים ונוף, גנן ראשי, צמחים מקוריים לפי המאמר של מרדכי דוכובני  

 

 agapanthus africanusאגפנתוס אפריקני כחול 

 

 agapanthus africanusאגפנתוס אפריקני לבן 



תל אביב, המחלקה לגנים ונוף, גנן ראשי, צמחים מקוריים לפי המאמר של מרדכי דוכובני  

 

 ruscus hypoglossumעצבונית גדולת עלים 

 

  – Bauhinia galpiniבוהינית גלפין   Nerineנרינה  כרכומים  iris אירוס

 

 breynia nivosaברייניה 

 

 

 cycas revolutaציקס מופשל 

 

 

 aspidistraאספידיסטרה 

 



 צמחית גן יעקב

 :עץ שקמה













 צמחיה קיימת





 צמחיה קיימת

 מצב הגן לפני השיפוץ



 צמחיה קיימת

 מצב הגן אחרי השיפוץ



 צמחיה קיימת

 מצב הגן אחרי השיפוץ









 פלישת אפרופו





מצב מוצע חלופה  –גן יעקב  4 

 הריסת אפרופו הנמכת פודסט

 ביטול גשר



 

 שינוי כיוון מדרגות גן נעול

 והוספת מבנה מעליות

ט"תרס' שיפוץ חנויות ברח  



 דילול צמחיה הנמכת פודסט הריסת חלק עליון של חדר טרפו
















































































