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 האדריכליםיהם של ותעל שימור עבוד 

 אנדרי לייטרסדורף ואיליה בלזיצמן

1תקוה-פתחעבור ההסתדרות הכללית של העובדים ב
 

 מאת: פרופסור אדריכל אמנון בר אור 

 

בו (, לא רחוק מן המקום שוולפסוןההסתדרות )לשעבר ברחוב , תקוה-פתח העירבמרכז 
. היכלעדיין בית הקולנוע ההסתדרותי צב ני ,[1איור  ] בית הפועלים הישן 1947עמד עד 

שני  , שכמו נסוג מן הרחוב, מסוככים נטושה קולנועה ביתסרטים כבר אינם מוקרנים בו. על 
את  . [3איור ] (1957) בית לשכת המס[ ו2איור  ] (1946) בית ההסתדרות: מבנים סמוכים

מועצת פועלי  ה מאת בהזמנ אנדרי לייטרסדורף ואיליה בלזיצמןתכננו האדריכלים אלה  שני
  .תקוה-פתח

ולמרות לחצי הפיתוח והיזמות המתועדפת אף שמאז בנייתם חלפו עשרות שנים,  
ם אחרים של גופי ומועצת הפועלים משמשים עדיין את בלבה של העיר, שני המבנים 

 ושמרו על חזותם המקורית כמעט בלא שינוי.   – ההסתדרות

-בגם בבית הקולנוע, שאותו תכנן  מגע ידם של לייטרסדורף ובלזיצמן ניכר 
הופקדו על השינויים שבוצעו בו בד בבד עם בנייתם של ; השניים אריה שרון  יכלאדרה 1935

כולו, אם כן,  מתחם ה .[ 4איור ] מעיןבית ההסתדרות ובית לשכת המס, המסתירים אותו 
מחיש המ מוגדר היטב, היסטורי מתחםנושא את חתימת ידם של לייטרסדורף ובלזיצמן: 

עבור בימי  ני, אמ'השלטון העותשלהי מאז  השפעתה של מועצת פועלי העיראת כוחה ו את
 מדינת ישראל.של ימיה הראשונים וכלה בהמנדט הבריטי 

תקופה ניצבים כעדים מוחשיים ל –והשטחים הפתוחים שביניהם   –שלושת המבנים  
אם " ת וההתיישבות בוונהציימי ישראל, מראשית -ישוב היהודי בארץיהרואית בעברו של ה

פעולות של כמתחם לשימור תאפשר של המתחם הגדרתו  .אנוועד ימינו  " המושבות
למשמעותו , לעברו של המקוםאשר יותירו על כנן את העדויות התחדשות עירונית 

 . [5איור ] ישראל-ולחשיבותו בתולדות הציונות בארץ המשתנה התרבותית

מאמר, נחשף היקף העבודה של האדריכלים  במהלך איסוף החומר ובתהליך כתיבת ה
לייטרסדורף ובלזיצמן בשני עשוריה הראשונים של המדינה להסתדרות העובדים הכללית; 

צמד האדריכלים הצנועים הללו, היו אנשי עבודה ולא פרסמו אודות עשייתם. המחקר שנעשה 
ל המדינה מבני הסתדרות בתכנונם בשני עשוריה הראשונים ש 82בשנים האחרונות חשף 

ומכאן התובנה למעורבותם המשמעותית ביותר במפעל הבנייה ההסתדרותי בכל רחבי  
 הארץ.

 
כתיבת המאמר לא היתה מתאפשרת בלא עזרתם של שני בניו של אנדרי לייטרסדורף, אדריכל טומי  1

 לייטרסדורף וד"ר ערן לייטרסדורף, ובלא עזרתו של אדריכל עמוס בלזיצמן, בנו של איליה בלזיצמן. 

 –פירסטנפלד, רעייתו של טומי לייטרסדורף -לייטרסדורף יש להוסיף את תרומתה הכבירה של גיליעל כך 
עדי גלעד וישי להבי, אשר עמלו עוד במהלך לימודיהם  הצעירים ותרומתם שלא תסולא בפז של האדריכלים

 קיימו ראיונות רבים. כן בארכיונים שונים, ביקרו במבנים רבים ותיעדו אותם, ו
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 : בית הפועלים הישן1איור 

 
 1946-: בית ההסתדרות מ2איור 

 

 
 1957-מבית לשכת המס : 3איור 
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 : קולנוע היכל4איור 

 
 תצלום אוויר של מתחם ההסתדרות, פ"ת: 5איור 
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 ימור ומדוע לשמר? ה הוא ש מ:  מבוא

מקומות בעלי קובעת כי "  2אמנת בורה לשימור אתרים בעלי משמעות וחשיבות תרבותית
משמעות היסטורית ותרבותית מעשירים את חיי בני האדם החיים בהם או המבקרים בהם  

מספקים תחושות עמוקות ורבות השראה של קשר בין האנשים והקהילות לבין הנוף  ]... ו[
 ". ת חוויות האנשים בעבר ובהווההכולל א ,הסובב

מאגדת ערכים  "? משמעות זו תרבותית היסטורית ומשמעות מה היא, אם כן, אותה "  
מגולמת במבנים . היא , מדעיים, חברתיים ורוחנייםים, היסטורי יםאסתטי, ובהם ערכים שונים

, אתרים בעלי משמעות תרבותית ם המשתנים תדיר.הובסביבתם, בשימוש בהם ובהקשרי
. הם מלמדים אותנו על ההווה ונושאים אותנו כיחידים וכקהילה –  מספרים לנו מי אנואם כן, 

אשר יצר את הנוף שבעטיו נתגבשנו, ועל העבר אל העתיד מכוח זאת שהם מספרים לנו 
בבואנו לשמר אנו ; . השימור גופו אינו נועד, כמובן, רק לבני זמננותחליףההמקומי חסר 

 דורות העתיד. כלפי  מכירים גם באחריותנו

משמעות  כיצד ניתן בכלל לאמוד דברים מופשטים כגון  –ובצדק  –ישאל הקורא  
מתוך הוקרת העבר, הכרת . . התשובה פשוטה: מתוך צניעות ומקצועיותוחשיבות תרבותית

החלטות העלולות הלכה למעשה, פירוש הדבר הוא כי בטרם נקבל  ההווה ודאגה לעתיד.
איסוף קפדני  לבצע בין היתר , עלינו האתר ומשמעותו לדורות הבאים להשפיע על עתידו של

כך נוכל לבקש רק  .האתר באופן מדעי ואובייקטיבי ככל האפשרלתעד את וכן , של מידע
אשר תשמור   מדיניות פיתוח ושימור, ולאורן להתוות לעומקן משמעויותיו של האתרבין את לה

המשאבים העומדים לרשותנו, המגבלות  דוגמתשיקולים עליהן ותתחשב לצד זאת גם ב
מתאר הכניות ומבנים, תהמתגוררים בשל ם של בעלי הקרקע והצרכי , הרלבנטיות הפיזיות 

 מקומית.הפיתוח העירוניות ומדיניות ה

נמצא כי  תקוה-בפתחההסתדרות בבואנו לבחון לאור כל האמור לעיל את מתחם  
לקהילה ים מגדר הרגיל הנוגעים הן מדובר במתחם היסטורי בעל ערכים ומשמעות יוצא

על מבניו, המתחם )שימור לא זו בלבד שוהן לתולדות המדינה.  העיר לתולדותהן  ,המקומית
( יהיה מעשה ראוי על צד אחריותנו ההיסטורית, אלא שהוא הפתוחים צמחייתו ושטחיו

 . [6יור א] בלבה התוסס של העיר מרכזי ופעילאורבני יצירה מחודשת של אזור יאפשר גם 

ערכי של המתחם בזיקה לההיסטורית יש להוסיף, כמובן, את חשיבותו כל זאת על  
העברי  זכויות הפועלגוף שנאבק למען  – ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י

,  תקופת העלייה השנייה ועד שנים רבות אחרי קום המדינה וכינון מוסדותיה הרשמייםמאז 
שיכונם של רבבות העולים לדאגה לפרנסתם ובטת העליות הגדולות וקליומילא תפקיד גורלי ב

ממוקדי  ו  ,לעיר גדולה ומתועשתשהיתה איכרים המושבת , תקוה-פתחהחדשים שנהרו ל
 .המאבק המאורגן לעבודה עברית

על  , בדגש מיוחד מתחם ההסתדרותמאפייניו של ותולדותיו המאמר יפרוש את  
עבודתם של אתייחס גם לזיקה בין הרלבנטיים. ההיבטים הנוגעים לשיקולי השימור 

אדריכל ההסתדרות , שהיה עבודותיו של אריה שרוןלבין  תקוה-פתחבלייטרסדורף ובלזיצמן 
עבור ההסתדרות לייטרסדורף ובלזיצמן את יצירתם האדריכלית של ; אבחן כעשור לפניהם

בפועלה  ; ואדון בקצרה גםמבעד לעדשת השימור של מתחם ההסתדרות תקוה-פתחב

 
בשנת  ( חוברהThe Australian ICOMOS Charter for Places of Cultural Significanceאמנת בורה ) 2

אוסטרליה, ואומצה בידי המועצה הבינלאומית לאתרים ומונומנטים. תוכנה  ICOMOS בידי ארגון 1999
אמר זה נלקחו (. הציטוטים מן האמנה המופיעים במ1964מתייחס גם לאמנה הבינלאומית לשימור )ונציה 

 מתוך אתר מכון גטי לשימור, ותורגמו בידי הוועד הישראלי לאונסקו.

 

 

 



5 

 

התפקידים  על עצמה רבים מן לקחה עצמה, שבראשית ימיה ההסתדרות ובהתפתחותה של 
 .המוסדות הממלכתייםשהיו לימים תפקידיהם של 

 צומת הרחובות חיים עוזר וההסתדרות מרכז העיר פ"ת.  :6איור 

 

 ישראל -העבודה המאורגנת בארץההסתדרות הכללית ו 

. קדמו לה ארגוני הפועלים  הכללית של פועלי א"יההסתדרות רשמית נוסדה  1920בשנת 
, וסניפיה פעלו  ציונה-נס במושבה הצעירה 1892בשנת נוסדה אשר , אגודת פועלי אדמה

-פינה ועין-יעקב, ראש -זכרון, ציונה, רחובות, עקרון-לציון, נס-, ראשוןתקוה-פתחמושבות ב
קופת  יסדה בין היתר  י  ,1905קמה בשנת  אשר, אגודת הפועלים הפועל הצעירו, זיתים

ביקשה להגשים את ו, ישבותימלווה, מטבחי פועלים, חנויות קואופרטיביות וחוות הת 
  הכרחי להתגשמות הציונות תנאיאשר גרס כי " של א"ד גורדון הסוציאליסטית אולוגיה יהאיד

מאבק זה למען כיבוש העבודה היה  3".כיבוש כל מקצועות העבודה שבארץ על ידי יהודים –
לשמש מאז הקמתה , אשר ביקשה של ההסתדרות הכלליתהיווצרותה  תהליך ת ראשי

של לקיומה במלאת חמש שנים ישראל. -הפועלים והעובדים היהודים בארץלכלל מסגרת 
במחציתו השנייה של ו – העובדים היהודים בארץן כמחצית מההסתדרות כבר היו חברים בה 

בדים היהודים. שיעור זה נשמר גם  עשור הגיע חלקם לכשלושה רבעים מכלל העואותו 
 בשנים הבאות.

על חשיבותה האדירה של ההסתדרות מלמדת גם העובדה שמזכ"ל הארגון הראשון,   
"לא היינו ארגון מקצועי  דוד בן גוריון, היה גם לראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. 

א היינו ארגון  גם ל. " בעיתון ההסתדרות "דבר" לימים כתב ," ככל הארגונים המקצועיים
קואופרטיבי ככל הארגונים הקואופרטיביים. היווינו משהו יותר מזה. בוני ההסתדרות ואלה 

שעיצבו את מסגרתה ודרכי פעולתה, ראו בארגון זה לא רק ארגון מקצועי, קואופרטיבי,  
 4.אלא משהוא עמוק יותר: ברית מייסדי מדינה ומחדשי מולדת"  – ישבותייתרבותי, הת
ההסתדרות , נכתב בלקסיקון ההסתדרות, היתה מדינהקיומה של הראשונים לבעשורים ה

על, -על מקצועי המגן על זכויותיהם של חבריה העובדים, ומעסיק-בעת ובעונה אחת איגוד" 
  ה, מסחר, ייצוא, ייבוא, בנקאות ושירותיםיהגדול במדינה, שידו בכל ענפי הכלכלה, ייצור, בני

רותי דיור, בריאות, רווחה, חינוך  יון חברתי מסועף המספק שההסתדרות היתה גם מנגנ]...[ 

 
יוסף גורני, יצחק גרינברג, תנועת העבודה הישראלית: היסודות הרעיוניים, המגמות החברתיות והשיטה  3

 .1997הכלכלית, כרך א', הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 
 .2.7.1953, דברדוד בן גוריון,  4
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עם גלי העלייה העצומים שהגיעו ארצה לאחר הקמת המדינה פתחה  .5ותרבות לחבריה" 
ם, יזמה מפעלי תרבות וסייעה להקנות לעולים את שיכוני, הקימה לשכות עבודהההסתדרות 

 השפה העברית.

תפקידיה של ההסתדרות בתחומי ת ואולם, ברבות השנים הלכה ונשחקה חשיבו 
גופי  . לתפקידיה של המדינה, שהרי כל אלה היו היהכלכלה, הביטחון, הסיעוד, החינוך והבני

הלכו ונחלשו. התוצאה היתה בין היתר גופי ההסתדרות אילו והלכו והתחזקו, המדינה 
 פאון והפרטה. י ק  ותהליכי משברים גדולים

 

 ת ההסתדרות הכללי  חותמה האדריכלי של 

שבאמצעותה הקימה בנייני  , " בנייני ציבור בע"מ" יסדה ההסתדרות את החברה  1935בשנת 
כשם " את בתי מועצות הפועלים בתכנונם של בכירי האדריכלים הארצישראלים.  וציבור 

הפרויקט " כתב צבי אפרת בספרו " נגעה בכל תחומי הכלכלה, החברה והתרבות,ש
ל רחבי הארץ באמצעות רשת מורכבת של מבני כך גם התפרשה ההסתדרות בכ" , הישראלי" 

מועצות פועלים ולשכות מס, קונצרנים וקואופרטיבים, שווקים  –מנגנון ובנייני ציבור  
סיטונאיים, משבירים וצרכניות, קופות חולים ובתי חולים, בתי תרבות, בתי עם, בתי נוער,  

רות בניינית זו יצרה  מדרשות, מכללות, תיאטראות, אולמות, ספריות ומוזיאונים. הצטב
מטריצה מרחבית ותודעתית מקיפה לא פחות )ואולי אף יותר( מזו של מוסדות המדינה 

 6הרשמיים." 

ההסתדרות ראתה את עצמה כפטרון נאור של אדריכלות, מכתיבת הטעם  
הציבורי."היא בחרה במודע שלא לבנות אדריכלות שמרנית, אלא עודדה בעקביות מגמה 

חמישים והשישים בשנות ה .כתב אפרת " ,פנות אדריכליות בנות הזמןבוטחת של אימוץ או
לייטרסדורף  בניינים של מועצות פועלים, רבים מהם בתכנון  68-נבנו בארץ לא פחות מ

שפה אדריכלית משלה, שהביאה לידי ביטוי את   פיתחהאפרת, ציין מ, ההסתדרותובלזיצמן. 
שובים השונים בישראל. "בדומה י יבאת נוכחותה בערים ו מהעציהיעילותה הארגונית ו

לפרסונה )הספרותית( של הפועל, המסמנת אותו מבחינה מעמדית לפני שהיא מזהה אותו 
גם הפרסונה )האדריכלית( של בניין מועצת פועלים   –מבחינה גיאוגרפית, אתנית או לאומית 

ממקמת  ,לורק אחר כך, אם בכל 'סדרת ההסתדרות'או קופת חולים משייכת אותו קודם כל ל
 " .7אותו באתר קונקרטי

והן  עוצמתה  אתהן רור ימשקפים בב ההסתדרות ה שלימפעלי הבניואכן,  
למרות המאפיינים   ה הציבורית הממלכתית.יביחס לבניבה התהליכים והשינויים שחלו  את

  ,הפרוגרמה דומה: נוצרה סדרה ארכיטקטונית שונה ומובחנת היכל תקופת בניהמשותפים, ב
 ן האדריכלי שונה.אך התכנו

היקפו ועוצמתו המקוריים של הפרויקט האדריכלי של  ואולם, כבירים ככל שהיו  
המהפך הפוליטי בישראל בשנת ההסתדרות, חותמו במרחב זמננו כבר אינו כשהיה. לאחר 

מהבניינים רבים  .קריסה של גופי ההסתדרות השוניםהתהליך המשיך ביתר שאת  1977
להרוס את הקיים ולבנות שביקשו לרוב דל"ן ליזמים פרטיים, בבעלותם נמכרו כנהיו ש

 קומות במרכזי הערים. -במקומו רבי

 

 
 1980תרבות וחינוך, תש"ם  –מאיר דב, לקסיקון ההסתדרות, תל אביב: עם עובד  בן 5
אביב לאמנות, -אביב : מוזיאון תל-", תל1973-1948בנייה ואדריכלות  –אפרת, צבי, "הפרויקט הישראלי  6

 .398עמ' , 2004
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 ישראל -ערש הולדתה של תנועת הפועלים בארץ:  תקוה -פתח

, אשר לרובם ישוב הישן בירושליםימקרב הקהילה האשכנזית של התקוה באו -מייסדי פתח
שעליה הוקמה המושבה הקרקע . לא היה כל ניסיון קודם בעבודת האדמה ובחקלאות

את מרכשו אותה דוד גוטמן ויהושע שטמפפר . השתייכה קודם לכן לכפר הערבי אומבלס
פתח  ( 1878)ו' חנוכה תרל"ט -בו –  עשירי יפו, שהיו מרה טיאןאן בישאסלים קאסר ואנטו

 ה. יהודה ראב את התלם הראשון באדמת

מרכז הגדול ביותר להמושבה יתה הכבר , בתקופת העלייה השנייהרבע מאה לאחר מכן, 
"יסודות  , מספר אלעזר טרופה בספרו 1905במושבות. בחורף  היהודים של הפועלים 

,  רובם)  130-לבמושבה הגיע מספר הפועלים העבריים (, 1948) " תקוה-פתחלתולדות 
 ת מייאשת(. ודאות תעסוקתי-סבלו מאיו עבדו במטעי ההדרים מספר טרופה,

אגודת הפועלים אימצה אותם . בה רוב אנשי העלייה השנייהנהרו למוש 1904בשנת 
בסיועה של  גנים-עיןהמושבה וייסדו את במקום מהם התיישבו כמה , וכחברים שווי זכויות

  – אגודת הפועלים הפועל הצעירבמקום נוסדה  , כאמור,1905בשנת  חובבי ציון.אגודת 
מרכז הרוחני שהיה ל"  ים הראשוןנפתח מועדון הפועל ,1909בשנת ן, וארבע שנים לאחר מכ

 . [ 7איור ] טרופה", כדברי של ציבור הפועלים

במושבה בשנת כפועל , שסיפר בזכרונותיו על ימיו דוד בן גוריון, כתב תקוה-פתח 
המושבה היותר גדולה ובריאה )כלכלית( בכל מושבות יהודה, בה יש מאה " אז , היתה 1906

חוץ מזה יש קודחים הרבה ]...[  כולם הוא איתןוארבעים בעלי אחוזות, וכמעט מצבם של 
בקיץ. ולכן יכולים להישאר בארץ ישראל רק שני טיפוסים של פועלים: או בעלי רצון כביר או  

 בעלי יכולת, כלומר, צעירים חזקים שהורגלו לעבודה קשה".

למעמד של מועצה במושבה, והיא זכתה ם יהשלטונות הבריטיהכירו  1921בשנת  
קווי  הפעלתם של לאופקים כלכליים חדשים הודות לה נה לאחר מכן נפתחו שמקומית. 
אריה בתי חרושת שקלטו -בקריית, נפתחו 1935עשור לאחר מכן, בשנת . החדשיםהרכבת 

 .  , ובמושבה הוקם בית ספר לילדי העובדיםפועלים רבים 

שלמה שבראשה ניצב  היתה המושבה לעיר ,1937בשנת זמן לא רב לאחר מכן,  
אחרי  ו –  במקום(לשביעות רצון האוליגרכיה הוותיקה ) מפפר, בנו של מייסד המושבהשט

-פתח. בעקבות כך גדלה שטחי הכפר הפלסטיני פג'הגם מלחמת העצמאות סופחו לעיר 
לעיר  והיא היתה ומצאו בה תעסוקה בבניין ובתעשייה, , עולים רבים נקלטו בה תקוה

הפרדסים שהיו בה; רוב ים הפתוחים על חשבון השטח, לא מעט תעשייתית גדולה
התגוררו בעיר  כבר  1951בשנת  ההיסטוריים שהיו מסממניה הבולטים של המושבה נעקרו.

 .  משפחות פועלים  1,500-יותר מובפרבריה 

, מושבת ההדרים לשעבר, לאחד ממרכזי התעשייה החשובים תקוה-פתחכך היתה  
 מסורתי-ם קולוניאלית בעלת צביון יהודיממושבת איכרי היא צמחה, צעד אחר צעד,  במדינה.

יצא בו וידו על  הרוב הפועלי העובד עז, אשר מאבק פנימי  היה פרי תהליך זה . לעיר פועלים 
 העליונה. 

מטבע הדברים, לקחה חלק מרכזי במאבק זה. מבני הציבור , הכללית ההסתדרות 
  הלניצחונותית עדּו היו –לפני קום המדינה ולאחר מכן  – תקוה-פתחהמרשימים שהקימה ב

 היהודית והריבונית.  תרומתה המכרעת להקמת המדינהוכן עדות ל ,פאודליותעל התפישות ה
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 בית הפועלים הישן: 7איור 
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 , אדריכלים מן צ אנדרי לייטרסדורף ואיליה בלזי

בעבודתם המשותפת במשרדו של האדריכל זאב מן הכירו צבלזיאיליה  לייטרסדורף ואנדרי 
בביתו של אנדרי ברחוב אחד  משותף משרד אדריכלות השניים הקימו   1946בשנת  .רכטר

ברחוב רמז נקבע מקומו ולבסוף  ,עברו למשרד ברחוב אסתר המלכהאביב. לימים -להעם בת
 . לייטרסדורף עד מותו של יחד  שם עבדו אביב, -לבת

.  םעשרילקראת סוף שנות הארבעים של המאה ההחלו השניים לעבוד  תקוה-פתחב 
בעיר היא  האדריכלית  םמורשתהמשיכו בעבודתם בה גם בשנות החמישים והשישים. הם 

גוף  , ועדות חשובה לתקופה מכרעת בתולדות המדינה וההסתדרותאם כן 
מכלול של הוא   1970–1946 בשניםעבור ההסתדרות הכללית שתכננו הציבוריות  העבודות
, בטוחה בעצמה ובדרכהאדריכלות ו . זמעודכנת לזמנהבשלה ואדריכלות מוסדית מלאכת 

-פתחמועצת פועלי , הלוא הוא העיקרי הגוף המזמין יו של בפרגמטיות על דרישותאשר עונה 
 ישראל. -העובדים בארץ בהסתדרות הכללית של תקוה

 

בברטיסלבה שבסלובקיה )אז  1905באוקטובר  2ביום נולד  ( לייטרסדורףאנדריאסאנדרי )
סיים    1922בשנת . ( לעדה לוי ולעו"ד מוריץ לייטרסדורףהונגרית-בקיסרות האוסטרו

לימודי  סיים בהצטיינות יתרה את  1926, ובשנת טיינות את בית הספר הריאלי בפראגבהצ
 . Deutsche Techish Hochschule-התואר באדריכלות ובהנדסה ב

מהנדס ואדריכל בחברה הצ'כית ליזמות לייטרסדורף שימש  1930–1927בשנים  
כאדריכל גם ניהל עשרות פרויקטים למגורים, למסחר ובתי אירוח. במקביל עבד , שם היובני

נישא   1936בברטיסלבה ובקומרנו. בשנת  לתכנן, ולאחר שעזב את החברה המשיך עצמאי
לאחר  כשנתיים . אדריכל בעצמו()טומי בנם נולד בקומרם  1937-, ובלאדולפינה )פיני( האס

נותרו בברטיסלבה ; פלשתינההיגרו השלושה ל ות באירופה,לאור ההתפתחויות הפוליטימכן, 
למחנות ההשמדה מיידנק  1942, אשר נשלחו בשנת יוגןואחיו   ,עדהשל אנדרי, אמו 

 וסוביבור. 

 אך עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, זילנד-לניולהמשיך אנדרי ואדולפינה ביקשו  
אנדרי, שלא מצא  .ראלבישנסגרו הנמלים לתנועה אזרחית והמשפחה נאלצה להישאר 

רשיון נהיגה למשאית ועבד בהובלות. רק כעבור שנה, בפלשתינה, הוציא עבודה כאדריכל 
תכנון מחנות לקחת חלק בשלטונות המנדט הבריטי הזמינו אותו מלחמת העולם, במהלך 

 צבא.

חבר אנדרי למשרדו של האדריכל זאב רכטר, שהיה אחד מהמשרדים   1941בשנת  
 . [8]איור  שותפו לעתיד ,וב. שם הכיר את איליה בלזיצמןישיהמובילים ב

נולד  1949, לאחר שנפרד מפיני, נישא אנדרי לגינה רפופורט. בשנת 1948בשנת  
"אבא עלה ארצה עם שסיפר לימים כי  ,ערן  ,נולד בן הזקונים 1950בנם גיורא ובשנת 
למדינה שטרם  ,ופהוהגיע לעולם שונה לחלוטין מזה שהכיר במרכז איר משפחתו הצעירה

יים  אקמה, לתקופה נוספת של מלחמה עקובה מדם ולצנע. יחד עם זאת הצליח, בכוחות עיל
שכיום קשה להבינם, להשתקם מטראומה נוראית ולתרום מכישוריו הרבים לבניית הארץ. 

 ." עם זאת עניו וצנועו הוא היה אדם מיוחד, מוכשר ביותר

הציבורית והמוסדית בישראל לפני  שפיע רבות על האדריכלותה לייטרסדורף 
תכנן  עם בלזיצמן  ועצמאותה ובעשורים הראשונים לריבונותה. במסגרת שותפות
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עבור ההסתדרות הכללית באמצעות מועצות   פרויקטים, רבים מהםמאות  לייטרסדורף
שרטט ביד  שפרספקטיבות והאיזומטריות בהפועלים המקומיות ושאר גופי ההסתדרות. 

   היטב ההשפעות האירופאיות על חינוכו המקצועי. חופשית ניכרות 

יו  לכן קשה להתחקות אחר מחשבות, לא פרסם מאמרים או מניפסטיםלייטרסדורף  
, ניתן ללמוד לא מעט מן  זאתעם  בפרט. ולתנועת העבודהבכלל  ציונות, ללאדריכלותבאשר 

וצוותו לבין חוקרי  טומי  בנו לאחרונה נוצר קשר בין ארצה. הפרויקטים שתכנן לפני עלייתו 
כמה  לקראת תערוכה בברטיסלבה, חשפו החוקרים  , שנערךאדריכלות בסלובקיה. במחקרם

בתי מגורים  עבור מזמינים פרטיים ובעלי ממון. עבודות אלה, ובהן  מהמבנים שתכנן אנדרי
 .  ברמה נאותה עד ימינו והיטב ותוחזק והשתמר, ווילות בורגניות בסגנון מודרני מאופק

היו  לא ארצה ה ימניעיו האישיים של אנדרי לעליעל צד האידיאולוגיה דומה כי י אף כ 
היטב את המצב הפוליטי והחברתי   הביןגוף עבודותיו מעיד כי , , דווקאציוני במימושכרוכים 

ן  להיות מושפע מובלא  שרוןיבכ,  ידע לתפקד במסגרתו במקצועיותאף ו, של תקופתו
 באותה תקופה באירופה. שרווחה נטלית הסוציאליסטית המונומ האדריכלות

רחוב אחד העם בפתח ביתו בפתאומי  מדום לב 65נפטר בגיל אנדרי לייטרסדורף  
 . [ 9איור ] סטודנט בן עשריםשהיה אז בזרועות בנו ערן, . הוא מת אביב-תלב

 

 
 1926אדריכל אנדרי )בונדי( לייטרסדורף בצעירותו בסלובקיה, : 8איור 

 

 

 



11 

 

 
 (1939-1940) י )בונדי( ובנו טומי על גג ביתם בתל אביבאנדר: 9איור 

 

 
 (1956) אנדרי לייטרסדורף עם אשתו השנייה גינה וילדיו גיורא וערן: 9איור 
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היגר עם משפחתו ו ,1917נולד בטיבליסי שבגאורגיה בשנת [ 10]איור  איליה בלזיצמן
-היגרה המשפחה לארץ , אחרי עליית הנאצים לשלטון,1934. בשנת בעודו ילד לגרמניה

בגיל   , 2006משפחתו עד יום מותו באוגוסט עם התגורר שם אביב, -ישראל והשתקעה בתל
89 . 

את עיקר   .לא רכש השכלה אדריכלית רשמית ומסודרתבלזיצמן כמו רבים מבני דורו,  
-בעבודה מעשית ובלימודי שרטוט אדריכלי בבית ספר ערב בתלקנה הכשרתו המקצועית 

 אביב.

במשרדו של האדריכל המודרניסט  לת דרכו המקצועית בארץ עבד בלזיצמןבתחי 
שנות באמצע לאחר מכן, . יוסף נויפלד, בו ראה את מורהו החשוב והמשפיע ביותר

עבודה בשני המשרדים  השנים במשרדו המוביל של זאב רכטר. כמה עבד ארבעים, ה
השפיעה   – לאומית בארץנביממובילי האדריכלות ה , כל אחד בדרכו,שהיו –הללו החשובים 
 .האדריכליסגנונו על כמדומה 

ם  החלה שותפות 1946בשנת את לייטרסדורף, וכאמור במשרדו של רכטר פגש  
בלזיצמן עבד ואילך מאז  .1970מותו של אנדרי בשנת יום עד המקצועית הפורייה, שנמשכה 

 .בלזיצמן  עמוסהאדריכל  ,בשותפות עם בנו ,במשרדו העצמאי

ה יבבנישים שנות עבודה אדריכלית עסק בלזיצמן בראש ובראשונה במשך שי 
"בהתאם לאמונתו בערכי הסוציאליזם וחברת הרווחה, וגם משום שכך התגלגלו  הציבורית
 הר שלוהזהיתה גם תקופת עבור ההסתדרות תקופת עבודתו עמוס.   בנו," אומר הדברים

אבל גם שיקפו את עוצמתה של נועדו לרווחת הכלל שתכנן " בניינים ההסתדרות עצמה. ה
מבנים שהולכים ונעלמים מן הנוף הבנוי   –ההסתדרות אז ואת נוכחותה בכל תחומי החיים  
 8.עם תהליך ההפרטה המתעצם של נכסי המוסד" 

" אומר עמוס. "היה חשוב לו שבניין יעמוד  ,"אבא לא עשה אדריכלות גרנדיוזית 
  " .ונקציונלית, העבודה מבחינתו הסתיימהוברגע שהוא פתר את הבעיה הפ  – ויתפקד כראוי

 
 : איליה בלזיצמן10איור 

 

 
 .2.8.2006, הארץאסתר זנדברג, "מת האדריכל איליה בלזיצמן",  8
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 שותפות  

יציאתם לדרך עצמאית בלזיצמן ולייטרסדורף נפגשו, כאמור, במשרדו של זאב רכטר. 
זכייתם בפרס שלישי בתחרות לתכנון מרחצאות חמי  משותפת נעשתה כנראה על רקע 

השניים זכו  לאחר מכןשנה   .רכטרבעודם מועסקים במשרדו של , 1945 בשנת טבריה
רבות אפשרויות תכנון הם בפניו פתחבכך נו – תקוה-פתחבניין ההסתדרות בתכנון בתחרות ל

בפעלתנות רבה . את האפשרויות הללו מימשו השניים עבור ההסתדרות הכלליתנוספות 
 . 1970בשנת  ,מותו של אנדריועד תום ימי השותפות עם מאז 

  9לא נשמרו חומרים רבים.ממשרדם ו,  פרסמו את עבודותיהםלצערנו, השותפים לא  
; אמינותם זכייה בתחרויות ומכרזיםשביצעו היו פרי מעבודות התכנון עם זאת, ידוע כי רבות 

לקוחות   כך זכו לתכנן עבור , ולרכוש את אמון הלקוחותומקצועיותם של השניים סייעו להם 
   .נוספיםרבים פרויקטים גם אלה 

בענייניות  , שניהל את פגישותיו אדם מופנם, היה העדויותמספרות  לייטרסדורף, 
הצליח להרשים את לקוחותיו וליצור איתם מערכת יחסים של כבוד ואף על פי כן   –קורקטית 

המזכיר רב עם שקיים אביו את הישיבות לדוגמה ומס לייטרסדורף, זוכר ט אדריכל . בנו, הדדי
-)לימים ראש עיריית פתח פנחס רשיש ,דאז והתק-פתחמועצת פועלי של המרץ וההשפעה 

הצניעות   י. "כנראה שהיושרה של החינוך היק(שלוש פעמיםתקוה, שנבחר לתפקיד זה 
 היתה ביניהם סימביוזה מופלאה." ," סיפר. " והמקצועיות כבשו את לבו של רשיש

ך תו'  שלו'תכנן את הפרויקטים עמוס בלזיצמן, " אדריכל ," סיפר "כל אחד מהשותפים 
הם . בינם לבין עצמם וכל זאת בהרמוניה נדירה ותוך רספקט הדדי ,התייעצות עם רעהו 

 ."ברו גרמנית בגוף שלישייד

 

 10."אדריכלי החצר המובהקים של פרויקט העבודה הציונית" לא היו לייטרסדורף ובלזיצמן 
ית, הם לא נמנו עם החוגים הפוליטיים והחברתיים של מנהיגי תנועת העבודה ברמה הארצ

הקשרים   11תקוה. -תחאלא היו מקורבים בעיקר להנהגה המקומית של מועצת פועלי פ
קשרים אשר  –ישובים השונים יעם ההנהגה המקומית של ההסתדרות בשיצרו האישיים 

  –  עבודות תכנון מוזמנות, וכן לקבל בתחרויות אדריכלים סגורותסייעו להם להיכלל 
וצלח והתוצאה המרשימה של בית ההסתדרות בשל התכנון המבראש ובראשונה התאפשרו 

 .תקוה-פתחב

רשיש פעל רבות כדי לאפשר לשניים לקבל עבודות נוספות עבור גופי ההסתדרות.  
עבודה בהסתדרות, -מזכיר קרן חסר -אל החבר פינקלשטין על כך מלמד בין היתר מכתבו 

קרת ישעד היום לא ב, אני מצטער מאוד]חבר נכבד[," כתב רשיש. "  "ח.נ. .17.11.48מיום 
מהצד   ןיההסתדרות החדש שלנו. אין ספק שהיית נהנה מאוד מתבנית הבני את בית

אני ממליץ לפניך שתשתף את האדריכלים האלה בהתחרות המצומצמת  האדריכלי וכו'.

 
יש לציין כי בשל היעדרו של תיעוד מסודר, קשה מאוד לקבוע מי מן השניים היה המשפיע העיקרי בהקשר זה  9

ואילו  –על כל פרויקט ופרויקט. עם זאת, ניתן לומר כי בלזיצמן תכנן את בתי החולים ובתי ההארחה 
; כישוריו ונסיונו לייטרסדורף עסק בעיקר בתכנון מבני ההסתדרות השונים וכן בפרויקטים מסחריים ותעשייתיים

קונסטרוקטיבי השפיעו רבות על עבודות התכנון של המשרד. על פי רוב, הסקיצות הראשונות של -בתכנון הנדסי
 הפרויקטים השונים היו פרי שיתוף הפעולה הענייני בין השניים. 

מתוך הספר  , משינוי תודעתי לדיפלומטיה תרבותית" –אלונה ניצן שיפטן, "ארכיטקטורה כפעולה ציונית  10
 .אריה שרון: אדריכל המדינה

על רקע זה מתבקשת ההשוואה ביניהם לבין אדריכל אריה שרון, שהיה שייך לעלית החברתית, עבד עבור  11
סוציאליסטי בשנות המדינה שבדרך ובשנותיה הראשונות של הריבונות -גופי המדינה וייצג את הפרויקט הציוני
חוג (, גם לא נמנו עם חברי מהשנה אחריו )בהתא 19-ו 15הגיעו לארץ הישראלית. בלזיצמן ולייטרסדורף, ש

 .ועד הקמת המדינה שנות השלושיםמ( שהשפיע רבות על שיח התכנון המודרני המקומי 1932) האדריכלים
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האדריכלים הם:   ין.ין המרכז לתרבות שעומדים לארגן, אני מציע זאת לך לטובת הענילבני
 12ובכל זאת אולי תבקר אותנו?"  .140ן, אחד העם בלזיצמ-לייטרסדורף

, כתב צבי אפרת, ניתן למקם עבור ההסתדרותלייטרסדורף ובלזיצמן את האדריכלות שיצרו 
הפרויקט  ' "בתפר הסגנוני שבין האדריכלות בסגנון הבינלאומי )אריה שרון( לבין אדריכלות 

א בשימוש מוקפד בשפה מבלי להזדקק לאדריכלות ברוטליסטית וכוחנית, אל' הישראלי
אדריכלית פרגמטית, פונקציונלית וצנועה בהתאם לדרישות המזמין, תוך התרחקות מודעת 

 . [11איור ] מהיבטים אסתטיים ועיצוביים מיותרים" 

הקדימה בשלב אחד  תקוה-פתחעבור ההסתדרות בהשניים עבודתם האדריכלית של  
עבודות  האופייני למכלול  יאדריכלה הסגנון – ה של "הפרויקט הישראלי" יאת סגנון הבני

לקיומה של המדינה, לפי אפרת, המוסיף וכותב  הבנייה בישראל בשני העשורים הראשונים 
ריאליסטית שהצליחה להכתיב -ייצוגיה של אותה הגמוניה סוציאלכי סגנון זה אינו אלא " 

רשת משטר טעם ולהפעיל מנגנון יעיל של תרבות מתוכננת לייצר פני שטח חדשים, א
שראלי י-ישוב הארץיחדשה, טיפוסיות חדשה, ישראלית, ממלכתית שונה בתכלית מזו של ה

 .ושל הממסד הבריטי" 

לייטרסדורף  מבנים של הבשני  בעיקרעוסק  זה בהקשר זה יש לציין כי אף שמאמר 
,  פרויקטים מוצלחים אחרים, השניים חתומים על תקוה-בפתח במתחם ההסתדרותובלזיצמן 

  –תכנון שונות זכו בתחרויות שעשרים פרויקטים הם למחקר מפורט, ובכלל זה  הראויים אף
 הראשון. מהם במקום שבעה 

 תכננו השניים בין היתר את עיריות וגופים שונים  עבור  

 [ 12איור ] (פרס ראשון בתחרות, 1946) תקוה-פתחבית ההסתדרות ב -  

 [ 13איור ]( 1949)בית ההסתדרות בחדרה  -  

 [ 14איור ]( 1951)לציון -סתדרות בראשוןבית הה -  

 [ 15איור ]( 1951) בית ההסתדרות ברעננה -  

 [ 16איור  ](  1951) גן -בית מועצת פועלי רמת -  

 (בתחרות פרס ראשון, 1947)סמינר הקיבוצים באורנים  -  

 (1949) בית סולל בונה בחדרה -  

 ( 1952) בית יד לבנים בחדרה -  

 ( 1955) תקוה-פתחבית יד לבנים ב -  

 (1956)תקוה -בית לשכת המס פתח -  

 ( 1968–1957)השומר -אגפים בבית החולים תל -  

 ( 1959) תקוה-פתחאגפים בבית החולים השרון ב -  

 ( 1961)גת -תיבית חרושת סוגת בקרי -  

 
; ארכיון מכון לבון IV-499-54-250התיק מזכירות כללית; שם החטיבה: מועצת פועלי פ"ת; סימול התיק:  12

 העבודה.לחקר תנועת 



15 

 

 ( 1966תקוה )-חמוזיאון גוף האדם בפת -  

 (1967)הרצליה ב בית הספר למלונאות תדמור -  

 (1969)אביב -ניין שרת לחינוך, אוניברסיטת תלב -  

 

  

 
 נדרי ואיליה:פרויקטים נוספים של א: 11איור 

 (1953) בית ההסתדרות נתניהלמעלה, 
 .עבודה פ"תהלשכת למטה,  
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 1948-חנוכת בית ההסתדרות בפ"ת ב :12איור 

 
 : בית ההסתדרות בחדרה13איור 
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 : בית ההסתדרות בראשון לציון14איור 

 
 : בית ההסתדרות ברעננה15איור 

 
 גן-בית מועצת פועלי רמת: 16איור 
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 מתחם ההסתדרות  

"קלוב הפועלים"  מבנה הקבע של תקוה-פתחבמושבה ( נחנך 1912בחנוכה תרע"ב )
בדירה אשר פעל תחילה  –  הקרן הקיימת לישראל. המועדוןבמימון ישראל, -הראשון בארץ

והשפעתו  ,מילא תפקיד חשוב בחיי הפועלים  –רנט( זמנית בבית טומשבסקי )בית זרח ב
 חרגה הרחק מתחומי המושבה עצמה. 

ה, מטבח יכלל אולם מרווח שהוקצה לקלוב, חדר לספרי מבנה הקבע של המועדון 
ושמונה חדרי מגורים, שבכל אחד מהם אפשר היה לשכן שלושה פועלים רווקים. הקלוב 

 ר הצעיר של בני האיכרים.  דובין השימש גם מקום מפגש בין פועלים ל

, שניכרו  תאפיין באדריכלות תואמת, המושבהכ תקוה-ה של פתחמתקופת ,מבנהה 
גג רעפי חרס. הכניסה עם  ,בן קומה אחתמוארך מבנה אבן היה יות. זה השפעות בצלאלבה 

קטע בבמבואה חיצונית מוגבהת והודגשה  החזית הסימטרית, והמבנהשל  ובמרכזנקבעה 
 . מורםמרכזי 

של י והאדריכלי של בתי העם ו ת מקור הפרוגרמלהפועלים במובנים רבים היה מועדון   
 במשך העשורים הבאים.   ההסתדרות ברחבי הארץאחרים שהקימה מבני ציבור רבים 

  –, לאחר מאבק ממושך. את ההריסה הציע פנחס רשיש 1947המבנה נהרס ביוני  
שנתקל בהתנגדותם הנמרצת  – ייההעירולימים ראש  עירמזכיר מועצת הפועלים בכאמור, 

"כאן רעבנו, כאן שמחנו, כאן רקדנו ושרנו, בבית הפועלים הזה .  ותיקי העלייה השנייהשל 
 פר כי הגיע אליו חלוץ מדגניה ואמר לו:יפיינברג סישראל אמרו, ו " ,בילינו חלק גדול מחיינו

החדרים שאתם רוצים  "באתי במיוחד מהמשק שלי כדי לראות בפעם האחרונה את הקירות ו
 . 13להרוס. האינכם יודעים שלא קירות אתם הורסים אלא היסטוריה?" 

ה החדשה יואף עמד בראש המגבית המיוחדת למימון הבנילא נרתע,  רשישאלא ש 
 . לבנה סמלית, שהמשתתפים בה רכשו של בית ההסתדרות

היתה  ,תקוה" -ב"יסודות לתולדות פתח כתב טרופהמועדון הישן, ההריסת מבנה  
המשכן בקרבו את ]...[  במקומו נבנה בית אדיר ומפואר בן שלוש קומות ]...[ "שיא ההישגים

 כל מוסדותיה של ההסתדרות".

ניתן לראות הוקרב למען הקמתו של בניין חדש, אך דווקא בכך  , אם כן,הבניין הישן 
על נבנה  מחליפו , נהרס: אף שהמבנה המקורי לערכים ההיסטוריים של המקום את הבסיס

קיומו של  למשמעות תרבותית והוקנתה   רצףכבר אז יוחסה חשיבות ל, ללמדנו שהריסותיו
במרכזה ההיסטורי של אשר נמצא , אזור אורבני מוגדר ומאובחן היטב – מתחם ההסתדרות

 . [ 17איור ] בפינת הרחובות חיים עוזר ורחוב ההסתדרות ,תקוה-פתחהעיר 

בית :  תקוה-פתחההסתדרות ומועצת פועלי היה ביוזמת במתחם זה כל שנבנה  
משמעותיים  הציבור המבני ( ואחריו שלושת 1947עד שנת )שניצב כאמור  הפועלים הישן

בית ( ו 1946) בית ההסתדרות(,  1935) היכלקולנוע בניין  –שבהם עוסק מאמר זה ביותר 
  מועצת הפועלים ושאר גופי ההסתדרותהמשיכו לשמש את , אשר (1957) לשכת המס

ולמרות לחצי הפיתוח והיזמות המתועדפת בלבה  ,למרות השנים הרבות שעברו מאז בנייתם
 .  [18]איור  של העיר

את  את כוחה ותקוה ממחיש, אם כן, -תחשל ההסתדרות בפזה מתחם היסטורי  
בימי  ני, אמ'השלטון העותשלהי תקופת בראשיתה מאז  של מועצת פועלי העיר השפעתה

 
אביב : מרכז השלטון המקומי, -פרקי חיים ואירועי התקופה", תל -זלמן, יואלי, "חלוץ יום יום : פנחס רשיש  13

1981 
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במעמדה בימיה הראשונים אשר חלו שינויים עבור בהבריטי, צמיחתה בתקופת המנדט 
 מדינת ישראל ועד לקריסתה.

ואולם, חשיבותו של המתחם אינה נוגעת רק להסתדרות הכללית ולתולדותיה: טיבו,   
תהליך המופלא של הפיכת מושבת האיכרים הראשונה לעיר תוכנו ותולדותיו הם עדות חיה ל

 .בישראל כויות העובדיםתעשייתית ולמרכז המאבק למען ז

המתחם, שהחל את דרכו במושבה צנועה, שוכן כיום בלבה של עיר בת רבע מיליון   
עבור מתחם כה החזון השימורי ה הגדולים במדינה. ישטחי התעשיתושבים, המחזיקה גם ב

שתהיה  התחדשות עירוניתממד של גם משמעותי בתולדות המקום והארץ יכלול, לפיכך,  
 . גם יחד פיזית ורוחנית

 
 50-שנות ה, פוסטר של ההסתדרות: "מפת מפעל הבנייה" : 17 איור
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 : סכמת מתחם ההסתדרות, פ"ת18 איור
 

 המבנים המיועדים לשימור במתחם ההסתדרות החדש 

  (1946) בית ההסתדרות

 אנדרי לייטרסדורף ואיליה בלזיצמן האדריכליםתוכנן בידי 

  תקוה-, פתח19ההסתדרות רח' 

 

שנבנה גם  –העבודה על קולנוע היכל אריה שרון את האדריכל שסיים לאחר , 1936בשנת 
לתכנן גם את בניין הפועלים החדש ביקשו אותו  – תקוה-פתחעבור מועצת פועלי הוא 

ושירת  ]...[  שנים  "שלושים ושש, אשר ניצב על עומדו ותיקושיעמוד במקום קלוב הפועלים ה
שך הזמן מאות מונים וצר היה מלהכיל את כל הבאים נאמנה את ציבור הפועלים שגדל במ

 תקוה-פתח –שנה  50"  , שכותרתוההסתדרותשל בפרסום נכתב על כך  " ,בשעריו
 .14הפועלית" 

בינו  קרי, בשטח הפנוי שלפני בית הקולנוע, ביקש למקם את המבנה החדש שרון  
ד לאורך הרחוב  עמ, שעתיד היה להיהרס, בית הפועלים הישן)שהרי  מדרוםשלבין הרחוב 

קבעה את מגבלות התכנון של מבנה ההסתדרות שעובדה  – ובית הקולנוע נבנה מאחוריו
דופן בנויה  שמש שי י,ארבע קומתהוא הציע להקים בניין  .(המועדון הישןבמקומו של שנבנה 

 
, : אירועים, מעשים, אנשים"  1970-1920תשל"א -שנה פתח תקוה הפועלית : תרפ"א "50רייכר מרדכי,  14

מוציא לאור: פתח תקוה : מועצת , ח תקוהההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. מועצת פועלי פת
 1970 תשל"א, המרכז לתולדות כיבוש העבודה וליידע הסתדרותי ,הפועלים ובית נטע
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שתי הקומות  : רורישני חלקים אופקיים, מאובחנים בבהיה עשוי שהציע מבנה הלרחוב. 
לשירות  ,מוש משרדי המועצה ושתי הקומות התחתונות לשימושים ציבוריים העליונות לשי

מעבר פתוח ורחב  שתכנן שרון אמור היה להיקבע הפועלים. בדופן המזרחית של הבניין 
 .  אל בית הקולנוע ידיים מהרחוב הראשי

מועצת פועלי תחת זאת קיימו   . [19איור  ] הצעתו של שרון לא יצאה אל הפועלאלא ש 
 .תחרות אדריכלים ואגודת הארכיטקטים והאינג'ינרים בישראל התקו-פתח

 ריה האדריכלים א, כתבו יחד 151946בשלהי נערכה , אשר פרוגרמה לתחרותאת ה 
; אלו היוו את מיטב האדריכלים הידועים  פינקרפלד ואליהו רודהיעקב  שרון, זאב רכטר,

המיועדים    ןיתפקידי הבני, ומ"ר 1,437-ה היה כיהמגרש שיועד לבניגודלו של  בתקופה זו.
-פתח"לאכסן בתוכו את המוסדות הארגוניים, המשקיים והתרבותיים של מועצת פועלי היו 

, ונקבע כי המבנה החדש יוכל 6,000-מספרם של חברי ההסתדרות בשנה זו היה כ ." תקוה
דרישת לדימוי האדריכלי של ההסתדרות, כראוי  .וחברות  חברים 10,000לאכלס עד 

 .העיר"  יהפך לערך ראשי שלי" שהבניין מה העיקרית היתה הפרוגר

כל השטח " המותר הוא המרבי שטח נקבע כי  בפרוגרמהבאשר לגודל הבניין,  
(, וכי גובהו המרבי של המבנה יהיה לקומה  מ"ר 1,500-)קרי, כ  ן" יוי הבניוקידי -להמוגבל ע

ית צריכה להבטיח אוורור  כנו"התנקבע גם כי  שלוש קומות. בהשפעתו של שרוןטר, במ 12.5
כך  ] 22-2700הטוב ביותר של כל מקומות העבודה. רוחות ביום מצפון מערב, בשעות  

מזרח. מניחים שצריך להעדיף בשביל  הרוח נשברת ומתחילה לנשוף מדרוםא"ב[ ; במקור
חדרי העבודה בשעות היום את הכוון הצפוני ובשביל חדרי עבודה בשעות הערב את הכוון  

 ." הדרומי

זכתה השותפים לייטרסדורף ובלזיצמן  וזו של הצעות,   49בתחרות בסך הכול השתתפו 
  אבטיפוס טיפולוגי, פיזי ופרוגרמתילימים להיתה שהציגו ן יכנית הבניות. 16במקום הראשון

 בארץ. ים בינוני קטנים וישובים עירוניים ימאז ברבים ממבני ההסתדרות ב שחזר

במהלך  שלוש קומות מעל קומת מרתף, להכלהמקורית של השניים הצעתם אף ש 
כניות הרחבה נוספות ות) קומה רביעית באגף המרכזי והמערבילמבנה נוספה  היהבני

בהתאם לפרוגרמה (. לא יצאו אל הפועל בשנים מאוחרות יותרהשניים שתכננו 
פונקציות הסתדרותיות שונות תחת קורת התכנון איגד ההסתדרותית השגורה באותם ימים, 

רוקרטית, החברתית והתרבותית של הנהלת וביטוי מובהק לריכוזיות הבי – חתגג א
 . אחרים בתי מועצות פועלים רביםוהן בבית הפועלים הישן  , שניכרה הן בההסתדרות

 

 ההצעה המקורית כללה, אם כן  

מזנון, דירה  , הפועלארגון אולם התעמלות וחדרי שירות ל: קומת מרתף
 ז'ים. אלשומר, מחסנים וגר

,  ה וחדר עיוןי, ספריתקוה-פתחן קופת מלווה של העובדים ביבני': מה אקו
חברת סולל בונה ומשרדים משרדי משרדי חק"ל )חברה חקלאית לקבלנות(, 

 . רזרביים

 
; שם 11/48מסמך הפרוגרמה שפורסם כחלק ממסמכי התחרות, מתוך התיק בניית בית ההסתדרות מתוך  15

 ה.החטיבה: מועצת פועלי פ"ת; ארכיון מכון לבון לחקר תנועת העבוד

אביב, אליהו -ירוסט מתליעקב תקוה, אדריכל -השמשוני מפתחציון מהנדס היה חבר השופטים בתחרות  16

ומשה סרוקה, חבר מרכז ( תקוה-מזכיר מועצת פועלי פתח)שעדיין היה , החבר פנחס רשיש תקוה-תחרודה מפ
 קופת החולים של ההסתדרות הכללית.
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משרדי לשכת , : משרדי מועצת הפועלים והאגודות המקצועיות'קומה ב
 המס.

ות וחדרי עיון  קלוב לפועל, : אולם לאספות ולישיבות מועצת הפועלים'קומה ג
 .  לנוער העובד

של מן הרעיונות החשובים הקמתו של אולם גדול במבנה היתה יצוין כי 
 ,הצורך של ציבור חברי ההסתדרותלייטרסדורף ובלזיצמן, אשר זיהו את 

עם איליה בלזיצמן  17מאוחר לקראת בחירות. בראיון  כינוסים   כיםהעור
בנו אולמות ואנחנו  באותה תקופה לא " אמר האדריכל כי  2005בשנת 

התחלנו את הפרוגרמה שבכל בית הסתדרות יהיה אולם כדי   תקוה-פתחב
ואם כבר אולם, אז למה לא שישמש גם כאולם קולנוע   ,לאסוף את הקהל
גם  כך ר עבר אח, והמודל בצורה זו פתרו כמה בעיות ?שיביא קצת כסף

 18.לבתי הסתדרות אחרים בארץ" 

 

 (ישראליות-ירות ארץל 70,000–55,000) הגדול והיקרבנייתו של המבנה כדי לממן את 
מאוגדים בהסתדרות. רבים  שהיו  תקוה-פתחכלל ציבור עובדי בהשתתפות נדרשה מגבית 
מועצת פועלי  בקיץ תש"ז הנפיקה המסרבים לתרומה.  גם אך לא חסרו  ,נרתמו למשימה

איור ] לא"י"  2 "החבר תרם לבנה לבנין ההסתדרות בסך כי הציינשמעין קבלה  תקוה-פתח
20] . 

בחצר בית שהתקיים בטקס מרשים , 1947 אבן הפינה למבנה הונחה בתחילת יולי 
נכחו ראשי הקהילה המקומית וראשי . בטקס שעמד לפני הריסתו, הפועלים הישן

ונמשכה , ידי החברה ההסתדרותית סולל בונהבכמקובל,  ,בוצעהעצמה ה יההסתדרות. הבני
 . מעט למעלה משנה

תוך כדי יציאת הבריטים מהארץ ואירועי מלחמת  ,בתקופה מתוחהיקט בוצע הפרו 
גדול . אף על פי כן, התוצאה היתה מבנה המחסור החמור בחומרי בנייה, ועל רקע השחרור

קודם   . [21]איור  1948בקיץ  ,בעיצומה של מלחמת העצמאותנחנך , אשר ומרשים לתקופתו
לכל מערכות תקוה -פתחכירות מועצת פועלי מז, פנתה 1948ביוני  24, ביום  ולחנוכת

. במשרדו החדש של רשיששנקבעה על מסיבת עיתונאים  הודיעההעיתונים העבריים בארץ ו 
חשוב היה לרשיש להכין את ;  מפגש זה תוכנן להתקיים יום לפני טקס חנוכת הבניין

 כראוי למפעל הענק שזה עתה הסתיים. ,התקשורת למען קבלת ביקורות חיוביות

חנוכתו של בית זה מעידה מה גדול היה חזון הראשונים  "  אמר רשיש כיעצמו ס קבט 
  שנים 44לפני  פועלים עברים 12-ההכרה בצדקת מפעלם, והנה גדלנו מהיתה ומה עמוקה 

 החלוץ העובר לפני המחנה..."  –פועלים   8,000למחנה גדול ועצום של 

ובמיוחד   ,תקוה-פתחעלי עשרות ברכות נשלחו מכל גופי ההסתדרות למועצת פו 
ועד המרכזי של הסתדרות וה. לרגל חנוכת בית ההסתדרות החדשעצמו, לחבר פ. רשיש 

"מי יתן וישמש הבית קן נאמן לרבבות פועלים מאורגנים לדוגמה, כתב:  ן,יפועלי הבני
בהסתדרותם ושער כניסה לרבואות עולים חדשים שיבואו לחסות בצל ביתכם, עד בלי הכיל 

 
עבודה במסגרת קורס אדריכלות  –בלזיצמן" -לייטרסדורף "תכנון בתי הסתדרות של המשרד מתוך ראיון 17

, 2005ישראלית בהנחיית אדר' צבי אפרת ואדר' צבי אלחייני, מגישות: חגית קולב ומיטל צור, ספטמבר 
 אקדמיה לאמנות ועיצוב. –המחלקה לארכיטקטורה, בצלאל 

 
 

כבר במחצית השנייה של שנות השלושים נבנה  ,יש לציין כי בית ההסתדרות בירושלים, בתכנון ד. קוצ'ינסקי 18
בתכנונו  ,בבית ברנר תל אביבמשרדי מועצת פועלי על נוסף  ,מסעדה, אולם קונצרטים ואולם הפועל. זאתעם 

 אולם לשימוש המסעדה הקואופרטיבית. ושל שרון, שהכיל
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נו, הבה נצעד יחד להנחת יסוד למדינת ישראל ימדינת ישראל קמה ונהיתה לעינ .את כולם
לאחר הכרזת המדינה , זמן קצר 1948באוגוסט  13-הברכה נשלחה ב, סוציאליסטית" 

  19.ותחילת מלחמת העצמאות וערב גלי העלייה ההמונית לארץ

:  חדשן היהבנישגמרה את ההלל על ברכה קואופרטיב דן שלח לחבר רשיש גם  
אשר נוסף לנכסי צאן וברזל של ההסתדרות  ,"ירחב הלב למראה בנין מידות רב פאר זה

תנו כי יהיה גורם לנכסי רוח אשר יוצרו בבית זה ומתוך ו, ויותר משהוא נכס, תקותקוה-פתחב
. לזכותה של ההסתדרות בפ"ת תקוה-פתחהבית לשדרות הרחבות של ציבור הפועלים ב

קם במקום בית ציבורי כבית הזה. אשרינו שזכינו לחנוכת בית זה ולשבחה יאמר כי עוד לא 
, ובשנת הרת גורל זו של תקומת מדינת תקוה-פתחבשנת השבעים לקיום אם המושבות 

 20.ישראל בארץ ישראל" 

 

שונים,   ערכיםלהצביע על ראוי  ,ן ההסתדרותיהפוטנציאל השימורי של בניבבואנו לבחון את 
ניתן לחלקם לערכים היסטוריים,   מעותיים במהלך השנים.חלו שינויים מששבכמה מהם 

 ערכים חברתיים וערכים אדריכליים. 

בארגון  דאז המבנה מייצג את נצחונה של ההסתדרות , היסטורייםהערכים ה על צד 
שהיתה בעיר  וזאת,   –החקלאי והתעשייתי  המאבקים לזכויותיו ורווחתו של הפועל היהודי

כעדות לנצחון המאבק , שהוקם הבניין יים במרכז הארץ.לאחד ממוקדי התעסוקה העיקר
 ,מבנה ההסתדרותי הגדול בארץל סיום בנייתו, אף היה עם תקוה-פתחהמעמדי של פועלי 

ביתה שעברה לעד במשך כעשור, שימש המטה הראשי של ההסתדרות הכללית על כן ו
 . 1956אביב בשנת -בתל

סתדרות ניתנו שירותים ציבוריים  בבית ההיש לציין כי  חברתייםהערכים העל צד  
פעילויות חברתיות שונות ומגוונות למקום מפגש להיה , והוא רבים לחברי ההסתדרות

 לקבוצות גמלאים, ניצולי שואה ואחרים. 

 בין היתר פעלו במקום   

סיפק לחברים  ואחד מאגפי בית ההסתדרות ב, שהוקם בנק קופת מלווה -
, חברי  תקוה-פתחראי. פועלי שירותים פיננסיים ומתן ערבויות ואש

ההסתדרות, יכלו לקבל הלוואות למטרות מגוונות, מרכישת ריהוט לדירתם  
גם בקליטתם ועד סיוע בהעלאת קרובי משפחה ארצה. הבנק סייע 

 חיילים משוחררים שחזרו ממלחמת העולם השנייה.המחודשת בארץ של 

הגן על זכויות  כדי ל שהוקמה ,נוער של ההסתדרותהתנועת , הנוער העובד -
בהם יכלו  ש ,פעלה מראשית דרכה להקמת בתי ספר ערבו הנוער בעבודה

 בני הנוער העובדים לרכוש השכלה בסיסית.

כניסה , עם של הבנייןבחלקו המערבי  , שמשרדיה מוקמו סולל בונהחברת  -
כזרוע ביצועית של ההסתדרות  1924נוסדה בשנת החברה  נפרדת.

לחברה הקבלנית הגדולה , והיתה ניותה ופיתוח קבל ילעבודות בני
לפני קום המדינה ובשנים שלאחר מכן. בזמן מלחמת בישראל והמשפיעה 
 עבדה החברה עבור הצבא הבריטי בהקמת מבנים ותשתיות. היהעולם השני

 
מכון לבון לחקר ; ארכיון IV-507-54-250התיק מזכירות; שם החטיבה: מועצת פועלי פ"ת; סימול התיק:  19

 תנועת העבודה, שם
; ארכיון מכון לבון לחקר IV-507-54-250התיק מזכירות; שם החטיבה: מועצת פועלי פ"ת; סימול התיק:  20

 .תנועת העבודה
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שמשרדיהן ן הלאה(, אר וכו)פועלי דפוס, רכבת, ד שונות אגודות מקצועיות -
 . גף המרכזי של בית ההסתדרותבאפעלו 

, שפעל בתחומי  איגוד הספורט הפועל אולם התעמלות שהוקם עבור  -
תיקון  לקלה בעיקר מתוך דאגה לבריאות העובד והאתלטיקה ההתעמלות וה

 הממושכת.שגרמה העבודה הקשה והנזקים הגופניים 

אשר  ,ושימושי מכובדמבנה ב , נקל להבחין כי מדובר אדריכלייםהערכים העל צד  
הבניין כמו  השנה שחלפו מאז שהושלמה בנייתו. למעלה משבעים שמר על ערכיו במשך 

ללא כל גופים מתווכים בינו לבין מדרכת הרחוב. קומת המרתף מוארת  ,נטוע בקרקע
ואינם פוגעים ברושם  ,באמצעות אשנבים הבנויים בקצב קבוע בתחתית החזית הראשית

 המונוליטי של הבניין. 

בית ההסתדרות אינו נצפה , רך הרחובומיקומו לאושל המבנה מרות אורכו ל  
עבור  לייטרסדורף ובלזיצמן צניעות עניינית זו מאפיינת את עבודתם של ; למרחוק

 ,הדגש הושם על יעילותאינו המקום למונומנטליות. בית פועלים , שהרי ההסתדרות
אחרים  קישוטים ואלמנטים בלא  ,ה צנועהיבבני, והתוצאה מתאפיינת פרגמטיות וחסכנות

לאומי )כגון כרכובים וגגוני בטון  נו נפוצים מאוד בקרב האדריכלים שהושפעו מהסגנון הבישהי
, ארוכההמבנה החזית גם   (.ומהלהדגשת הכניסות, עמודים בקומת הקרקע, טיח מיוחד וכד

נסיגה של הכניסה בחלקו הודות לאך מאפשרת רחבת התכנסויות ) משתלבת עם הרחובה
איור  ] ים אצל שרון ואחרים כגון קרניזים, גגונים ועמודיםמאלמנטים הנפוצ( חפה המרכזי

22] . 

בנוי באופן חלקי בלבד בגבולה הדרומי של המושבה הרחוב כאשר היה בעבר,  
והבתים המקיפים אותו מצפון ומזרח היו בתי מתיישבים קטנים עם גגות   – ההיסטורית

תרם , ואף בכך ג בסביבתוחרי  ,הגג השטוח, בעל הבניין הציבורי והמודרני היה  –  רעפים
 דרומה. ההתרחבותלוהעיר  לפיתוח 

אותנטיות היש לציין בראש ובראשונה את  המשמעות התרבותית של הבנייןעל צד  
תכנון  נותרו כמעט כשהיו בבכל הקשור לחזותו החיצונית. חזיתות הבניין הרבה שנשתמרה 

רוב פתחי החלונות נותרו על שלושת חלקיו, נשמרו.  ,נפחי הבניין המקורי, וגם המקורי
גרמי המדרגות ורוב התכנון והחלוקות הפנימיות. הקומה הרביעית שנוספה וכמוהם כבמקור, 

של המבנה אינה פוגעת בערכיו , ובלזיצמן תוכננה אף היא בידי לייטרסדורף לבניין המקורי
 יו המקוריים. חלקאחד מונקראת כ

הן  , אדריכלית והיסטורית בותיתסטורי בעל משמעות תריבניין ה ,אם כן ,לפנינו 
 ציבור העובדים המאורגנים בארץ כולה. מבחינתו של קהילה המקומית והן מבחינתה של ה
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 (1936) הצעה של אריה שרון לבית ההסתדרות פ"ת : 19 איור

 
 (1947) לא"י 2קבלה לתרומת לבנה לבנין ההסתדרות בסך :  20 איור
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 (1947) בלזיצמן לבית הפועלים בפ"ת-תכנונם של לייטרסדורף: 21 איור
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 30-, שנות המבנה ציבור אופייני של אריה שרון בעל קרניזים גגונים ועמודים: בית ברנר בת"א: 22 איור

 

 

 ( 1935) קולנוע היכל

 תקוה-, פתח21רח' ההסתדרות 

 [ 23איור  ] . ובלזיצמן לייטרסדורף ידי-על ושיפוץ הרחבה, אריה שרון תוכנן בידי אדר' 

 

ערבי עם חמור   תקוה-פתח"במלחמת העולם הראשונה היה מפעם לפעם מופיע בחוצות 
שעל גבו ארגז דמוי שובך יונים וחצובה בעלת שלוש רגליים. הערבי היה מכריז בקול על 

שלו על  'השובך'הצגה, תמורת מטליק. הוא היה מתמקם בגן המושבה, מציב את –' פורגה'
מן חדשות שהציג את הסולטן התורקי ירום הודו, רקדנית בטן  יו –החצובה ומקרין סרט אילם  

יפן. הסרט לא הוקרן על מסך, אלא על -מפורסמת בארצות המזרח ותמונות ממלחמת רוסיה
הדפנות הפנימיות של התיבה. הצופה היה צריך להצמיד את עינו לחריר בדופן התיבה 

  21ול החריר." והערבי היה מסובב ידית כדי שהתמונות ינועו סחור סחור מ

. בשנים מאוחרות יותר נבנו תקוה-פתח"פנס קסם" זה היה התחלתו של הקולנוע ב 
  1935נבנה בשנת  בהם הוקרנו סרטים אילמים. בית הקולנוע היכלשמקומות כמה במושבה 

קשה לקיים בו לא רק הצגות  יבתמיכת ההסתדרות, שבומועצת הפועלים המקומית ביוזמת 
 ים, הרצאות, אספות עם וכינוסי פועלים. אלא גם נשפ , וקונצרטים

 
 . 1998, הוצאת מלוא, , אם ועיר1998–1878אריה חשביה, פתח תקוה  21
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מאחורי   ,על מגרש בבעלות קק"ל הוקם תקוה-פתחמועצת פועלי של  קולנוע היכל 
אך שהיתה לעיר  ,הצומחת המושבההדרומי של אז בקצה . המגרש ניצב בית הפועלים הישן

 נזקקה לאולם תיאטרון שישמש גם כבית קולנוע.  לאחר מכן, ושנתיים 

של תעשייה.  ניצנים ראשונים עם  ,באופיה חקלאיתז היתה עדיין דא תקוה-פתח 
, נותרו  מרכזן הככל שרב המרחק מ, ו; בשוליישוב התפתח סביב בתי האיכרים במושבהיה

 ,עליו נבנה קולנוע היכל נמצא אז בשוליים הדרומיים של היישובשהמגרש . מגרשים פתוחים 
במגרש הסמוך בעלות פרטית(. י, בקרוהיה בבעלותה של הקרן הקיימת כאדמת מפרוז )

, ואילו  דרומהפנתה שחזיתו , מועדון הפועלים הישןשבקצה רחוב וולפסון כבר ניצב על עומדו 
כדי לספק ירקות  גן ירק מלחמת העולם הראשונה בימי ניטע למועדון מצפון במגרש הגדול ש
 טריים לפועלים. 

ועליו מבנה ת הקולנוע שעליו הוקם בינראה המגרש  1928במפה מנדטורית משנת  
ברחוב שהבתים הקטנים אל  ,נה מזרחהוחצרו פש 22,'בצורת האות ח ,חקלאי מרשים בגודלו

בית . מבנה מרפאהניצב בחלקו הצפוני של המגרש  , באותה תקופה(.יבנהוב רח)חיים עוזר 
הואיל   בין המרפאה מצפון ובית הפועלים מדרום.  –הקולנוע נבנה על רובו של המגרש 

, רחוב ההגנה(וכיום לימים רחוב התעלה )לעבר תוואי הוואדי  ,צפונהרש השתפע והמג
 בניין בעל שתי קומות בחלקו הדרומי ושלוש קומות בחלקו הצפוני. התאפשר להקים בו 

 

 

בחצר   1934מרץ הונחה בחודש " תקוה-פתחאמפיתיאטרון של מועצת פועלי " אבן הפינה ל
את הרעיון   ההוליד צפון בכיוון המגרש טבעית של השתפלותו המועדון הפועלים הוותיק. 

להקים הציע  – " אדריכל ההסתדרות"שנחשב אז  – שרון, אך אמפיתיאטרון פתוח להקים 
במה  ,ביציע(מאתיים באולם וכ 800תיאטרון מלבני סגור ובו כאלף מושבים )זאת במקום 

נועד להיפתח וית, כנית המקורותעל פסילת הפיצוי פואטי , ששימש מעין עמוקה וגג נפתח
התקציב הנדיב שהקציבה ההסתדרות לפרויקט  ואכן, בחודשי הקיץ לשם אוורור האולם. 

 ישראל. -פשר את הקמתו של הגג החשמלי הראשון שהותקן בבתי הקולנוע בארץיא

המבנה בתי המושבה, ות בהשוואה להחריגמידותיו למרות עם השלמת בנייתו,  
של בניין התאמתו ה העקרונית בדבר שאלהמונומנט. בסביבתו ולא נראה כהשתלב היטב 

"מה עדיף, הסביבה והנוף, שבהם שרון. נידונה לא מעט במאמרים שחיבר לנוף ולסביבה" " 
נים במינימום של הבלטה, תוך התמזגות עם הטבע הסובב, או גוף  יצריכים לשכון הבני

שאל  ," בעל חשיבות ציבוריתן יון שהינו בניון, שיש להבליטו ולהשליטו על הסביבה, כייהבני
יה  יחוד בבניהכרתי המלאה היא, שגם ואולי ביוהשיב: " , 23"הבנייה הציבורית בארץ"במאמרו 

הצניעות  ו –כך אכן עשה הציבורית יש לנהוג מידה מכסימלית של צניעות והתאמה..." 
ובלזיצמן  לייטרסדורף גם בתכנון השינויים של נשמרו  בניין המקורי שהנחיל לוהפונקציונליות 

 [  19]. 1950-מ

כדרכו במבני ציבור שלא את מאפייני הסגנון הבינלאומי, הקנה לקולנוע היכל לא  שרון 
  ,חזיתות בנוסח מבני תעשייה עם גג משופע. הכניסה פנתה דרומהלו אלא תכנן  ,אחרים

 . הרחובן מבנה מועדון הפועלים הישן ומגב פרידה את הקולנוע משהלעבר רחבה פתוחה 

בו נפער  , וכהה ונמוךהיה  הקדמי: המישור כניסה הורכבה משלושה מישוריםה חזית 
שעלו שני עמודים עגולים בנתמך אשר  , גגון מצחייה לבןבאמצעות הודגש שפתח המבואה 

 
 .1935מופיע על מפה משנת  לח"מ לא ידוע מה בדיוק היה שימושו של מבנה זה, שכבר אינו 22

התיישבות, שיכון ומוסדות צבור  –חוברת "עשרים שנות בנייה פורסם ב"הבניה הציבורית בארץ",  מאמר 23
ים, האדריכלים והמודדים, ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י, סהפועלים", הוצאת אגודת המהנד

 1940אביב, -תל
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; ואילו  ח ובהירהוא קיר מטוי ,מאחור ,המישור השני; עד לראש הפתחים שמעל הכניסה
על אף .  גלימלוחות פח שנבנה  ,נפתח בחלקוהוא גמלון הגג ה ,המישור השלישי, הגבוה

ושם נקבעו [  23איור  ] 24,את הקהל מן המבואה אל תוך האולםצניעותה, חזית זו משכה 
 "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו". של משני צדי הבמה תמונות קיר 

לתכנן שינויים במבנה התבקשו לייטרסדורף ובלזיצמן  , כאמור, 1950בשנת  
תכננו במסגרת זו  25. בית קולנוע מודרני ו שלהפעלתולדרישות  ןולהתאימו לצרכי הזמ

המבואה השניים את הגבהת האגף הקדמי של המבנה, וערכו שינויים גם בחזית הכניסה; 
, ובכלל  ן המקורייהרבה נותר מהבניעם זאת,  נסגרה בדלתות והפכה לחלק מפנים הבניין.

 . [24איור ] הגג הנגררזה 

 

בחיי  מרכזיותו אינה מוטלת בספק. על  קולנוע היכלהבית מית של חשיבותו התרבותית המקו
מאז שנותיו  –העיר ובתולדותיה מעיד בין היתר גם המאבק שניטש סביבו במשך עשורים 

קשה לצפות בסרטים ולבלות ישבשל העיר, ה החופשית תבין אוכלוסיי – הראשונות ממש
הגיע לשיאו במחצית שנות  אבקלבין תושביה הדתיים. המ ,במקום בערבי שישי ובשבתות

, יצוין,  . כל אותו הזמן1987עד  ,בהפגנות ענק של חרדים שנמשכו כשלוש שנים, השמונים
 נותר הקולנוע פתוח בערבי שישי ובשבתות.

 ואולם, ערכו ההיסטורי של המבנה חורג אף מעניין זה.  

י מועדון  אחר) השני של הפועלים במתחםהציבורי המבנה בית הקולנוע היכל הוא  
ואת  ה של ההסתדרותת, והוא מסמן באופן ברור את צמיח(הפועלים הוותיק שנהרס

היה מיועד למספר זעום של פועלים שהיה מועדון התעצמות כוחה בשנים הרלבנטיות: 
 למעלה מאלף מקומות ישיבה. , ובו לאולם עירוני ענק

אותו ס ות להראשר מתכוונ ,חברת יזמות פרטיתבבעלותה של המבנה כיום נמצא  
. ואולם, אף שבשנים האחרונות נטוש ונעולהוא ניצב  קומות.-בית מגורים רבולהקים תחתיו 

מחיקה אכזרית של אחד ממוקדי התרבות בגדר הריסתו תהיה אין בית הקולנוע פעיל, 
מקום שבכוחו לשוב ולשמש מעוז תרבותי מתחדש ורלבנטי, אשר  – ההיסטוריים של העיר

 תושבי העיר הצעירים והמבוגרים כיום ולהבא.ייטיב לשרת את 

, וקולנוע היכל בכלל זה, יהיה משום הכרה בעברם מתחם ההסתדרותשימורו של  
 . םעתיד, ותרומה בלתי מבוטלת לעיר ותושביההמפואר של ה

 
בית הקולנוע ולגישה הנוחה אליו מעיד ההיתר המקורי שניתן כעשור על החשיבות שייחסה גם העירייה ל 24

(, ובו נכתב במפורש כי ההסתדרות "לא תגדר את 10.6.47מיום  470620מאוחר יותר לבית ההסתדרות )מס' 
 מגרשם בגבול שבין בית ההסתדרות וקולנוע היכל ולא ייחפרו בורות בשטח הרחבה."

הסתדרות היחיד שלייטרסדורף ובלזיצמן התבקשו להכניס בו שינויים; כך היה מעניין לציין כי אין זה מבנה ה 25
 אביב )שם התווסף אגף(.-לובבית ברנר בת [25]איור  גם בקולנוע עמל בכפר סבא
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 :קולנוע היכל בפ"ת היסטורי ואחרי התוספת: 23 איור

 חזית קולנוע היכל בתכנונו של שרון למעלה,
 70-, שנות הבלזיצמן-של לייטרסדורף חזית קולנוע היכל לאחר התוספת ,מטה
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 (1950) בלזיצמן לשינויים בקולנוע היכל-תכנון לייטרסדורף: 24 איור

 

 :בכפ"ס 1936בית העם )קולנוע עמל( : 25 איור
 היסטורי למעלה,  המבנה 

 עם השינויים ונה בת ימינולמטה, תמ
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 (1956-7) בית לשכת המס

 תקוה-, פתח23רח' ההסתדרות 

 [ 26איור  ] אנדרי לייטרסדורף ואיליה בלזיצמן האדריכליםתוכנן בידי 

 ניף קופת חוליםסמשמש כיום 

 

בקרב חברי  להנהיג מס אחיד במטרה  1937בשנת  לשכת המס המרכזית נוסדה
את המס הן לגבות ושהיו נהוגים עד אז,  )דמי החברות(  ים הנפרדים במקום המסההסתדרות 

פועלי אגודת  ו  הפועל המזרחיקרי, מסונפים )הארגונים החברי של את המסים הן האחיד ו
 ישראל(.

את חברותו ואת , ובהתאם לכך קבעה כרטסת ההסתדרות על ניהול ה הופקדהלשכה 
החברים  שלפיו נקבע מי הם  על פנקס הבוחריםגם אחראית היתה זכויותיו של כל חבר. היא 

 . בפרטולסניף המקומי ככלל העצומה לארגון  המכאן חשיבות, והזכאים להשתתף בבחירות

 מגרשבההסתדרות הסמוך, נבנה כעשור לאחר בניית בית עצמו בית לשכת המס  
נקרא  )וולפסון, כפי ש מערבית של צומת הרחובות חיים עוזר וההסתדרות-פינתי בפינה הצפון

בנייתו השלימה את מתחם ההסתדרות, וניתן לשער כי לייטרסדורף   חלק זה של הרחוב(.אז 
עם  ההדוקים יחסיהם הטובים ונסיונם הרב וגם בשל ובלזיצמן זכו לתכנן אותו גם בזכות 

לכך ניתן למצוא אולי גם בעובדה ית זפיעדות  .שכבר היה אז לראש העירייהרשיש, 
ההסתדרות )וולפסון  וב ברח ,העיקרית תוכננו בדרום ווחזית למבנה הכניסה הראשיתש

ללמד נדמה שיש בכך גם כדי גיון מערך הכניסות של בית ההסתדרות. יבהמשך לה ,(דאז
לך המחשבה שלה ביחס לתכנון אורבני ברשות העל אותנו על כוחה של ההסתדרות ו

עמד בראשות העיר הוא ש-הוא אדם שיזם ובנה את בית ההסתדרותהגם שה – המקומית
 בית לשכת המס.  ו שלבנייתבעניין ההחלטות שהתקבלו בזמן 

בהקשר זה יש לציין עוד כי בתקופה שבה הופקדו לייטרסדורף ובלזיצמן על תכנון   
נחשב לאחד המשרדים  הוא ו ,למעלה מעשרה עובדיםדם עבדו במשרהמבנה החדש 

תכנון מבני ציבור ברחבי המדינה, בעיקר  היתה מלאכתו . עיקר בישראלהמובילים והפעילים 
 בסניפים המקומיים. אחרים עבור מועצות הפועלים וגופים הסתדרותיים 

 

י הבניין  נראה כ 1957באוקטובר  8יה המקורי מתאריך יבהיתר הבנבאשר למבנה גופו. ו
מ"ר. על  אלפיים ( ששטחו עולה על 39בנות בחלק מהמגרש הפינתי הגדול )חלקה יתוכנן לה

מלמדת כי  1928אף שמפה משנת   – אחריםמבנים ניצבו לא בחלקה פי תרשים המגרש, 
אשר גבל במועדון  , בית מושבה אופייניקודם להקמתו של בית לשכת המס ניצב במקום 

 . א ידוע מתי נהרסול  הפועלים הוותיק ממערב

אמצע שנות השישים של המאה העשרים ניצבו כי עד מעלה כניות העירייה ועיון בת 
-בנהרסו , אך אלה כמה בתי מושבה קטנים ,ברחוב חיים עוזרמצפון לבית לשכת המס, 

כיום צמוד   הרחבת הרחוב מול בניין העירייה החדש.לשם  1204תוקף תב"ע פ"ת מ 1958
נבנו בהדרגה אשר חיים עוזר,  ובבני קומות למגורים ולמסחר לאורך רחלקצה שורת מהבניין 

 . ואילך כנית אחידה מתחילת שנות השבעיםועל פי תו

בשלהי שנות החמישים ש ,של הרחובזה עירוני ראשון בחלק -בהיותו מבנה ציבורי 
תוכננו  לא(  הפונה לרחובזו )של הבניין המזרחית  ובחזית, בעל אופי כפרי מובהקעדיין היה 

, אשר מעין בליטות דמויות מרפסות סגורותבה תחת זאת נקבעו מסחר. או שימושי כניסות 
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כי לימים  חזו שלייטרסדורף ובלזיצמן כבר יתכן י. (ולא מרפסות יציאה)חלונות גדולים שימשו 
 . מרפסותעטורי בתי המגורים  יוקמו בסמוך 

בהות מפני הקרקע  בית לשכת המס הוא בניין משרדים בן שתי קומות המוג 
גג בטון שטוח. הוא בנוי משלד בטון מזוין וקירות לבני סיליקט.  בעל   ,המשופעת כלפי צפון

שני נפחים מלבניים, למסת הבניין לייטרסדורף ובלזיצמן חילק את התכנון הפונקציונלי של 
צדי   כך נוצרים שני חללים פתוחים משני . Tכמעין הצמודים זה לזה  ,אחד רחב ואחד צר יותר

 .  לחלק מהרחובהופך  שנוצר מנסיגת האגף המערבי החלל הפתוח הדרומיוהמלבן הצר, 

קבלת קהל וכלל להוקדש לתנועה ו, שלתוך המלבן הרחב  ,הכניסה לבניין היא מדרום 
גרם מדרגות רחב לתוך מבואה מוביל  הרחוב. מן מערכת מדרגות, שירותים וחדרי המתנה

 ,לשם "המתנה". בקומת הקרקע נמצא "אולם הכרטיסייה"  לחלל רחבממנה עולים , שמקורה
הודות   היטבהאולם מואר  כל החברים הרשומים ומשלמי המס.בעניין ששימש מרכז המידע 

בדופן הדרומית ובדופן הצפונית. שאר המשרדים בקומת שנקבעו חלונות זהות של ת ושורל
 .  הקרקע הם בעיקר משרדי גבייה

הארכיון וחדר   ,הנהלת החשבונותמשרדי נקבעו הצר,  באגף, בקומה הראשונה 
  "מטבח תה".: תוכנן חדר מיוחד ו צמוד לחדר, שהישיבות ששימש את המנהל

המקלט שקוע בחלקו אילו ו , המשופעת באמצעות עמודי בטון קרקעפוגש בהבניין  
 תומך ברצפת הבטון של קומת הקרקע. ו בקרקע

לא ויתרו על המס, לייטרסדורף ובלזיצמן מעניין לציין כי בבואם לתכנן את בית לשכת  
שתכננו הוא אגף הכניסה : בניין ההסתדרותתוכניתם לג'סטות אדריכליות שנעדרו לחלוטין מ

  וחלון קומה א' הגדול שמעליה כמו מחפה על ,בעל פורטל אלכסוני בולט המקיף את הכניסה
ומת הפונה לרחוב להדגשת הצשכל אלה שימשו את המתכננים יתכן  י בניין. הנכנסים אל ה

 .ההסתדרות, בואך בית ההסתדרות הממותג

 

נטמע אלא נצפה או בולט למרחוק, הוא אינו שני רחובות ראשיים, ת בפינניצב הבניין אף ש
הבתים . אף שבמרוצת השנים גדלו אדריכלים צמד הבצניעות האופיינית ל, ברחוב לחלוטין

המשיכה לגדול בסמוך שחייה הוותיקה הצמ, שסביבו ושינו לחלוטין את קנה המידה האורבני
 אינטימית במרכזה של העיר.הסביבה שמרה על ה למבנים ההיסטוריים

מצפון לבית לשכת המס, שורת , חיים עוזרוב רחהמבקרים באזור כיום ימצאו לאורך  
צמודים זה  המבני מגורים עם קומת עמודים מסחרית המשולבת עם מדרכת הרחוב. הבתים  

דבר היוצר   –  הצד הפונה לרחובמן צדם האחורי צר , ות המשכית אחידהחזימעמידים לזה 
תבנית הבתים מאוד  מעניין לציין שמרווחים פתוחים המאפשרים תאורה ואוורור לדירות.  

השפיע על  הם, וייתכן ששנים רבות לפני, אשר נבנה של בית לשכת המסו דומה לתבנית
 תכנונם.

 

בית לשכת המס יבחין בערכיו האורבניים,  י של הפוטנציאל השימורכל המבקש לבחון את 
 האדריכליים והתרבותיים המובהקים.  

בפינת שני יצוין בראש ובראשונה מיקומו של המבנה  אורבנייםהערכים העל צד  
והופך אותו   , תות מיוחדומעניק לו נוכחות וחשיבות אורבנידבר הרחובות ראשיים והומי אדם, 

הגם שהמבנים הסובבים אותו מהדהדים   –של האזור  לחלק בל יבוטל מחזותו ומאופיו
 כאמור את תבניתו האדריכלית העשויה להפליא. 
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, בית לשכת המס מפליא להעיד על כוחם של מתכנניו אדריכליהערך העל צד  
ולצד  עובדים, הציבור החברים וומיטיב לשרת את שהוא בו בזמן פונקציונלי להעמיד מבנה 

תו של צניעות הנעדרת למצער מרבים מן  בה אשר נמהל נוכחות מובהקת ניחן בזאת 
הנאות המתבטאות מחוות האדריכליות המבנים בני זמננו. בהקשר זה יש לציין גם את ה

  ,אלגנטיות מאופקת, אינטימיותחלק ממכלול שכולו  –ובחלונות החזית בפורטל הכניסה 
 . רוגעשקט ומשרה  טחוןיבהפגנת יציבות ו

חלק מרצף עלינו לבחון את המבנה כ וההיסטורית יתתרבותהמשמעות העל צד  
מערך הכוחות בין מוסדות  ההדרגתי והדרמטי בשינוי וכן לאור ה – מבני ההסתדרות במתחם

בהקשר זה לא  יםשל בית לשכת המס נמדדאיכותו וייחודו . ההסתדרות למוסדות המדינה
על ציר כרונולוגי, קרי,  לסביבה האורבנית המיידית, אלא גם של המבנה רק על רקע תרומתו 

על רקע הבנייה המהירה, הזולה ונטולת הייחוד שאפיינה רבים מן המבנים שבנתה המדינה 
 .באותה תקופה לצרכיה

 

 60-: חזית לשכת המס, שנות ה26 איור
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 (1957) לשכת המס םשרטוטיה ןמתוך גיליו: 26 איור

 

 מתחם ההסתדרות כיום 

.  השתנו ערכיה. בית הפועלים ההיסטורי נהרסתקוה ו-פתח העיר העם חלוף השנים התפתח
שבחזיתו רחבה אינם מתקיימים בו. הסים קעצרות וטוסרטים,  בקולנוע היכל לא מוקרנים עוד 

בית ההסתדרות , ומשמש את באיה. בית לשכת המס הפך לבית קופת חולים כלליתנטושה. 
מתפרקת הולכת וה, ידי ההסתדרותבגם הוא יימכר עודו מתפקד כבעבר, אך ייתכן ש

 מנכסיה. 

גם סיפורו של מוסד תקוה, אך -סיפורה של העיר פתח סיפורם של המבנים הללו הוא  
עשורים  ב טרם קום המדינה ובבשנים ש שהיה מוקד הכוח המשמעותי ביותר ,ההסתדרות

שהיה , מאז ו של הארגוןהם מגוללים בבטון ובלבנים את סיפורהראשונים לקיומה הריבוני. 



36 

 

  –הפוליטיקה המקומית על חיי היומיום של ציבור הפועלים ועל  וובפסגת השפעת וכוחבשיא 
על  עוד עומדים ששגם עליה מעידים המבנים  ,וועד לפשיטת הרגל הכלכלית והערכית של

רוויה  הה יבני, אך סכנת ההריסה כבר מרחפת מעליהם, שזורה בפיתויי התלם
 ספקולטיבית. הו

האדריכלים אנדרי  סיפורם של ם ההסתדרות הוא גם לצד כל אלה, סיפורו של מתח 
וליוו את ההסתדרות בימי גדולתה.  שבנו את רובו של המתחם לייטרסדורף ואיליה בלזיצמן, 

עבור מועצת פועלי  שהקימו במבנים הייצוגיים אך הצנועים מורשתם האדריכלית, הניכרת 
ללא מחוות   ציונלית,מעשיות פונקשל ו היא שילוב של תכליתיות איכותית ,תקוה-פתח

של הניכרת עם השראה מקומית בהשפעתו  ,זהו תכנון מודרניסטי בהחלט מונומנטליות.
 שרון.  ריה א

אשר חלו במתחם שתכננו ובסביבותיו משקפים, כדרכם של הפיזיים השינויים  
אלה כוללים תהליכים למרבה הצער, בחברה ובערכיה.   ושחל יםאת השינויכאלה, תהליכים 
לל זה ערכי שימורה של ובכ –מסחרי או כלכלי גרידא  ושאינכל ערך חה של יזנלא פעם 

לא יהיו   כיום המורשת המקומית, וכן ההכרה היסודית בכך שגם הערכים שאנו מחזיקים בהם
בהכרח ערכיהם של דורות העתיד, שאנו אחראים בפניהם על החלטותינו גם בתחום שימורה  

 מורשתם.-של מורשתנו

זכרון ערכי העבר לחשוב על עתיד המתחם תוך שילוב מושכל של בתנו תפקידנו וחו 
עבודה עירונית/קהילתית לשם כך יש לבצע צרכי המחר במרכז העיר ההיסטורית. ושל 

תכנון מושכל ומכבד. קיימת אפשרות יקחו בה חלק לשם כל בעלי העניין אשר  ,מכינה
 פיתוח ושימור.  שתשלב התחדשות  –תית להתחדשות עירונית במרכזה של העיר יאמ

לייטרסדורף ובלזיצמן לעמוד של האדריכלית עבודתם אין מתאימה מבעיני הח"מ,  
איכויותיה  רוחו העתידית של המתחם המחודש תצא נשכרת מבמרכזה של התחדשות כזו. 

מתחם . התוצאה תהיה רוחה המודרניתומ  –אך הבטוחות בעצמן של יצירתם הצנועות 
ה  ישימושים במבנים ההיסטוריים המשומרים ובשילוב בני במגווןאופיין ראוי לשמו, שיציבורי 
 .למגורים ולצרכי הציבור חדשה

 

 אחרית דבר

,  האדריכלים אנדרי לייטרסדורף ואיליה בלזיצמן הניבה אדריכלות מיוחדת ם שלשותפות
. עבודתם משתייכת תקוה-פתחתולדות בבתולדות המדינה ו המשקפת שלב היסטורי מכריע

כפי שיובאה מאירופה בזמן המנדט  ,לאומיתנהביניים שבין האדריכלות המודרנית והבי לדור
. האדריכלות שיצרו  של שנות החמישים ואילךהבריטי, לבין האדריכלות הישראלית המקומית 

או מונומנטליות תיים אופנ םאך נטולת סממני ,מודרנית במהותההיתה עבור ההסתדרות 
חנופה וללא ללא  ,בגובה העיניים תקוה-פתחתושבי את  אשר פגשה אדריכלות: סגנונית

 התנשאות.

קשורה קום המדינה ימי תקופת סוף המנדט הבריטי והישראלית של אדריכלות ה 
-פתחבעיר אלא ש – אביב-חברי חוג האדריכלים שפעל בתלללאריה שרון וכמעט מאליה 

שמעניקה לאתר היא לייטרסדורף אנדרי , ובמיוחד במתחם ההסתדרות, עבודתו של תקוה
"אדריכלות שימושית כולו שורה רוח מתחם על האת ערכיו האורבניים והאדריכליים עד ימינו. 

אל לנו לוותר . תקוה-פתחבמורשתה המרובדת של מהותי מאין כמוהו חלק , שהיא של חולין" 
 על המורשת הזו. 

ת לחדש לאפשרו. קריאה הקריאה לשימור המתחם ובנייניו היא קריאת התעוררות 
מקסם את ידי כך שנ-עלאלא , "פינוי בינוי" ברוח שיטות של מחיקה לא באת מרכז העיר 

 הערכים הארכיטקטוניים הקיימים באמצעות שימורם ופיתוחם למען הקהילה המקומית. 
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אשר ייטיבו לפעולות שימור ופיתוח בלתי חוזרת הזדמנות שימורו של המתחם היא  
 הציבור. שרת את ל

אנדרי  ושל  םואת זכר םימורו של האתר ההיסטורי ישמר גם את מורשתלצד זאת, ש 
 .  איליה בלזיצמןו  לייטרסדורף

כאדם תואר באחד הראיונות . היה אדם מאושראנדרי לייטרסדורף אינני יודע אם  
ונדמה שראה בה   ,שמצא סיפוק רב בעבודתומעידות עליו  יצירותיואך שלא הרבה לחייך, 
הסיבה לריבוי עבודותיו עבור גופים ציבוריים והעדפתם על גם זו שן יתכישליחות ציבורית.  

  שהגיע ארצה.לפני לנוהגו בניגוד מוחלט  –לקוחות פרטיים פני 

  ,חריצותו, לייטרסדורףשל   אישיותו  האדריכלית חשובה וראויה לשימור. ומורשת 
שתי  –ומכובדת    אדריכלות ציבורית צנועהו ונסיונו הביאו אותו ליצור מקצועיות, כשרונו

   תכונות שנעלמו כמעט לחלוטין בקרב האדריכלים ועבודותיהם.

,  פרטים הקטנים ביותר, שהקפיד במתפשרובלתי היה אדריכל קפדן  לייטרסדורף 
הצניעות והפרקטיות  . במקצועיות ראויהבנאמנות ו ידע לשרת את מזמיני העבודותולצד זאת 

לתנועת העבודה ולמערכות אז -ה משותף אישהיהאתוס של עבודותיו מיטיבות לשקף את 
 המדינה.

 

ככל שעמלתי על חקירתו   הלך והתרחבבנימה אישית אספר כי הסיפור שגוללתי במאמר זה 
אך בבואי , תקוה-פתחאת היתכנות שימורם של שני מבנים בביקשתי לבחון  . ועל תיעודו 

הבניינים ועל מה שהיה את הרקע ההיסטורי לבנייתם נתגלה לי חומר תיעודי רב על ללמוד 
בימי העלייה השנייה  שראשיתה  ,תמונה מורכבתאט נפרשה לעיני -אטשם לפניהם. 

השפעה ברמה הארצית. -ציבורית של ההסתדרות ככוח רבהה יבניוהמשכה ב במושבה
קפסולה של זמן אחר. מקום פונקציונלי   –את רוח המקום שהפליא לאצור נתגלה לי מתחם 

 . תקוה-פתחהעיר למת את הו וצניעותש ,ואסתטי

 

"ר ערן לייטרסדורף,  דטומי לייטרסדורף, גילי לייטרסדורף,  אדר' ל ודותהמחבר מבקש לה
אדר' עמוס בלזיצמן, אדר' עדי גלעד, אדר' ישי להבי, אדר' ד"ר צבי  גיורא לייטרסדורף, 

 תמרה אהרוני.' אדרו  נעה חכים אלחייני, אדר' חגית קולב, אדר' מיטל צור,
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