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בית ביאליק 
ומימד העומק 

של תל–אביב



שימור בית ביאליק שנעשה בימים 
אלו, חושף שיח אחר, קדום ונשכח 

באדריכלות הארץ ישראלית: 
הניסיון לייסד ארכיטקטורה עברית

בית ביאליק כמודל מופת של תרבות המגורים 
הארץ ישראלית החדשה

ביאליק,  נחמן  חיים  הרוח  ואיש  המשורר  של  ביתו 
ממכונניה של התרבות העברית החדשה נבנה ברחוב 
הקרוי על שמו בסמוך למקום משכנה ההיסטורי של 
עירית תל–אביב. מיקום מרכזי זה משקף את תפישותיהם 
של מנהיגי העיר בראשות מאיר דיזנגוף, שראו במפעל 
ההקמה של התרבות העברית החדשה את תמציתו של 

המפעל העירוני התל–אביבי כולו. 
רחוב ביאליק על בתי הסופרים, האמנים ואנשי הרוח, 
היה למקום מפגש מרכזי של האליטה התרבותית התל–
אביבית. למעשה בבתים אלה שהיו 
ל"סלונים החברתיים" של העיר תל–

אביב התגבשו הדפוסים התרבותיים 
המובילים של התקופה. בקונטקסט 
זה, הפך בית ביאליק והגינה הצמודה 
לו ל"מודל מופת" של "ארכיטקטורה 
עברית" ושל תרבות המגורים הארץ 

ישראלית החדשה. 

התפתחותו של סגנון ארכיטקטוני "עברי" בתל–אביב 
סגנון ארכיטקטוני "עברי" התפתח בתחילת המאה 
העשרים בקונטקסט ייחודי ורב–סתירות: מחד גיסא, 
של  היותם  את  הדגישה  לאומית  כתנועה  הציונות 
חזרתם  חשיבות  את  היסטורית",  "אומה  היהודים 
להיסטוריה, ובהתאמה את השימוש הציוני בדפוסים 
גיסא,  ומאידך  היסטוריוציסטיים,  ארכיטקטוניים 
המצב הפיסי והארכאולוגי ב"ארץ החרבה" התאפיין 
בהעדר סימנים מוחשיים שיכולים להעיד על טיבה של 
המורשת הלאומית החומרית הישראלית העתיקה. 
במצב ייחודי זה מילאו את ה"רובד החסר" מקורות 
"אוריינטליים", וטקסטים תנכיים, כשהמחקר הפילולוגי, 
והארכיאולוגיה סייעו להבנייה אקלקטית של סגנונות 
אדריכליים יהודיים–ציוניים.  אדריכלים "רומנטיקנים", 
בעיקר יוצאי רוסיה שהוכשרו באקדמיות לאמנויות 
באודסה וסנט פטרבורג )שרובם הגיעו לתל–אביב על 
סיפון ה"רוסלאן"( היו דומיננטיים בניסיון להבניית 

אדריכלים “רומנטיקנים“, 
בעיקר יוצאי רוסיה 

שהוכשרו באקדמיות 
לאמנויות באודסה וסנט 
פטרבורג היו דומיננטיים 

בניסיון להבניית “סגנון 
ארכיטקטוני עברי“
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מימין, מלמעלה למטה: חדר 
הספריה בקומה השנייה, 

חדר העבודה, חדר האוכל 
בקומת הכניסה.

משמאל: חדר האח בקומת 
הכניסה.

סגנון ארכיטקטוני עברי". הבולטים שבהם היו האמן 
ומייסד בצלאל בוריס שץ והאדריכלים יוסף ברסקי, 
יוסף ברלין, יוסף טישלר, י"צ טבצ'ניק, יוסף מינור מתכנן 
בית ביאליק, ואחרים. יש לציין שלאלכסנדר ברוולד 
שפעל בגרמניה, ואחר כך בטכניון, נשמר מקום ייחודי 
כדמות שהעניקה "גושפנקא אקדמית" לתפישותיהם 
ברוולד  הרומנטיקנים.  האדריכלים  של  המוקדמות 
הדגיש את חשיבותן של ה"אסוציאציות האמנותיות 
ההיסטוריות", אבל, הוא לא הסתפק בכך, כשהחשיב 
את התקדימים הארכיטקטוניים המזרחיים כדוגמאות 

המשקפות "מסורות פונקציונליות" אזוריות. 
למעשה ניתן לתאר את הסגנון העברי בארכיטקטורה 
שהתפתח כאמור במיוחד בתל–אביב, כשיקוף של נטיות 
רגיונליסטיות, שהתפתחו כחלק מראייה רחבה יותר 
שראתה את הלאומיות הציונית כמגמה "שמית".  בהקשר 
מחלוקות  התגלעו  זה 
ולמשקלם  לטיבם  באשר 
של תקדימים היסטוריים, 
הגיאו– כחלק מההגדרה 

תרבותית החדשה של ארץ 
ישראל. טווח הפרשנויות 
תיאר  ברוולד  רחב,  היה 
ארץ ישראל כדרום סוריה, 
ברלין כשייכת למרחב של 
דרום אירופה בעוד שיוסף מינור הסתפק בהגדרה אזורית 
כללית המאפשרת חופש בניסוח סגנון ארכיטקטוני 
וככל  קצרה,  הייתה  העברי  הסגנון  פריחת  לאומי. 
שהוחרף הקונפליקט עם הקהילה הערבית גברו הנטיות 
המודרניסטיות, עובדה שהתבטאה גם בהרס מבנים 
היסטוריוציסטיים בתל–אביב כבר בשנות בשלושים, 

כפי שמתאר דרויאנוב ב"ספר תל–אביב" )1936(. 

יוסף מינור מתכנן בית ביאליק 
היה  אביו   .1885 בשנת  במוסקבה  נולד  מינור  יוסף 
פרופסור לנוירולוגיה, ומורהו לעברית היה הסופר לב 
טולסטוי )!(. מינור למד פילוסופיה באוניברסיטת ברלין, 
וארכיטקטורה באקדמיה לאמנויות יפות במוסקבה 
אותה סיים ב-1917. בתחילת שנות העשרים עבר מינור 
לברלין, שם עבד אצל אלכסנדר ברוולד ב"עיבוד תוכניות" 
לאוניברסיטה העברית. בתקופה זו תכנן מינור את בית 
ביאליק. מסמכים רבים מעידים על מעורבותו של ביאליק 
בתכנון לפרטיו. תחילה הציע מינור "וילה בסגנון האופייני 
הרעיון  דחה את  ביאליק  אך  איטליה",  דרום  לאזור 
כשביקש לשלב בין מעטפת חיצונית "מזרחית" לתכנון 
פנימי ה"מאפשר את שכלולי אורח החיים האירופאי". 

שימור בית ביאליק חושף 
מימד נוסף: ניסיון מוקדם 

של מייסדיה הראשונים 
של העיר תל–אביב 

להשתלב במרחב השמי, 
והים תיכוני באמצעות 

ארכיטקטורות המבוססות 
על דפוסים מסורתיים 

אזוריים

מינור תכנן את חזית 
הבניין כשילוב בין 

מינארט מזרחי, עמודים 
קלאסיים, ו“ארקר“ 

בולט )שכונה בלגלוג 
על ידי ביאליק “חוטם 

הבניין“(

בגנו של ביאליק

"פעמים אין אתה יכול להתגבר על רגשותיך, ואתה עולה 
במבוא החצר ונכנס אל הגן. בפסיעות קלות, זהירות, 
כהולך בחצר היכל, אתה סובב במשעולי הגן, ותר אתה כל 
פינה שוהה על כל אילן ועל כל שיח, מסתכל ומקשיב. הגן 
עוד הומה חרש כשהמה. ציפורים מרננות בו כשריננו. רק 
המשורר, שאהב כל כך את גנו, שחרד תמיד לכל צמח בו, 
כמו ליצור חי, איננו עוד. אכן בכל גידולי גן אלה, העוטרים 
את הבית מכל עבר, קשורים זכרונות רבים. וכשאתה 
תועה בין האילנות אתה מרגיש, שנשמת המשורר עוד 

מרחפת על פני הפינה היקרה הזאת." 
)פיכמן, בגנו של ביאליק, 1938(

את הגן סביב ביתו של ביאליק תכנן במחצית שנות 
העשרים האדריכל–גנן יחיאל סגל, אך המשורר היה שותף 
פעיל בהקמתו ובטיפוחו. הגן, היה עבור ביאליק חלק 
מזיכרונות הילדות. חלק ממראות "השתיה", תמונות 
היסוד שנחרתו בזיכרונו בילדותו ושמשו לו לבני בניין 
לשירתו. ביאליק, יליד היערים, לשון פיכמן, כמה לגן 
רחב ידים ורחב צל דוגמת זה המתואר בסיפור מאחורי 
הגדר, הוא התגעגע לדובדבן, ללילך ולארז שניסה לאקלם 
בגן אך ללא הצלחה. במקומו נטע אראוקריה המזכירה 

בצלליתה את עצי המחט האירופאים והפך את הגינה 
האחורית ל"עולם אחר" לשון פיכמן.

במקביל, שימש הגן כשדה ניסיונות לאקלומם של צמחי 
ארץ ישראל, וכמודל לגינה העברית החדשה שביאליק תמך 
בהקמתה בפעילותו הציבורית הענפה. עד היום נשמרו 
בגן החרוב, התמר, ועצי הפרי שנטע המשורר. שיחזור הגן 
יהווה לא רק השלמה לשימור האובייקט הארכיטקטוני 
בסביבתו המיידית אלא גם מחווה ליצירתו של המשורר 
וליצירתה של תרבות גננית עברית בארץ ישראל  .

טל אלון מוזס
רישום חיים גליסברג
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מינור תכנן את חזית הבניין כשילוב בין מינארט מזרחי 
)כחלק ממערכת איוורור טבעית הנסמכת על "בריזת 
ים מערבית"(, עמודים קלאסיים, ו"ארקר" בולט )שכונה 
בלגלוג על ידי ביאליק "חוטם הבניין"(. זה היה ניסיון 
לתכנן את הבית הארץ ישראלי כתפאורה המאפשרת 
חזרה לנוף ההירואי של ההיסטוריה הלאומית, הנוף 
התנכי", כשהפער בין ה"סגנון המזרחי", לבין טכניקת 
הבנייה וטיפולוגיית המגורים האירופאית איפשר את 
שיבתם של ציונים ל"אוריינט סטרילי" תוך שמירה על 
נוהגי החיים האירופאיים )ההתעלמות מטיפולוגיות 

חצר ים תיכוניות בולט(. 

תיעוד היסטוריה וארכיאולוגיה של טכנולוגיית 
הבנייה כייסוד לשימור הבניין 

שימור בית ביאליק ועיצוב התצוגה הופקד בידי המשרד 
של ניצה סמוק אדריכלים. עבודות השימור שנמשכו 

כשנתיים, התבססו על תיעוד ומחקר 
היסטורי מדוקדק. לעניין זה סייעו רבות 
מסמכים ותכתובות המצויים בארכיון 
שבקומת המרתף של הבניין. במקביל 
חשיפה  תוך  הבנייה,  טכניקת  נבדקה 
מעין ארכיאולוגית של שכבות שכוסו, 
שיפוצים  במהלך  ששונו  ואלמנטים 
כך  ה-80.  שנות  בסוף  הבניין  שעבר 
נתגלו טכניקות, צבעים, ציורי קיר וחומרי 
בנייה שהיו בלתי מוכרים עד כה )לדוגמה 

שימוש בצבעוניות עזה, וברצפת שעם שהייתה במקור 
בקומה השנייה, כנראה כדי לבלוע את רעש הצעדים. 
במקום רצפת השעם שלא שרדה, הונחה בשיפוץ זה 

רצפת עץ אלון(. 
הקושי העיקרי בעבודות שימור מסוג זה הוא הצורך 
לעמוד בסטנדרטים עדכניים, אלה סותרים לעיתים 
תכופות את צורכי השימור. במקרה של בית ביאליק 
נמצאו פתרונות מקומיים וייעודיים. כך לדוגמא מערכות 
בחדרי  רק  לכל קומת הקרקע מוקמו  האוויר  מיזוג 
המנהלה שלא שומרו במלואם, וכך גם בקומה השנייה 
בחלל הפעילות לילדים. גישה ייעודית כזו אפשרה את 
התוצאה המצוינת של שימור הבניין. במהלך העבודות 
הורחבה קומת המרתף עבור ארכיון הבית. חדר הארכיון 
נחפר מתחת לחדר המבואה ולחדר האוכל, סה"כ נוספו 
כ-50 מ"ר. הריצפה ההיסטורית של חדר המבואה וחדר 
האוכל פורקו ואוחסנו והושבו למקומם לאחר חפירת 
המרתף ויציקת תקרת מרתף חדשה. הפיכת אריחי 

הרצפה חשפה במהלך העבודות כי הן יוצרו באיטליה. 
ואינם  המקומי  בנוף  חריגים  הריצפה  עיטורי  ואכן 
מהמודלים השכיחים של בתי החרושת המקומיים של 
וילנד או שלוש. כמו כן נחשפו חלק מציורי הקיר שהיו 
בבית ובמרפסת והם שומרו ושוחזרו על ידי שי פרקש 
וצוותו. זה הוא המבנה הראשון לשימור בבעלות עיריית 
תל–אביב אשר שומר במלואו בחזיתות חוץ ובחללי פנים. 
יוזמת שיקום המבנה היא אילת ביתן שלונסקי, מנהלת 
הבית, עורך התצוגה הוא ארכיבאי הבית שמואל אבינרי 

בלווי יעוץ אוצרותי של נירית שלו כליפא.

"עיר לבנה" או "עיר עברית"? 
את  בהתמדה  מטפח  התל–אביבי  העירוני  הממסד 
דימוייה של תל–אביב כעיר מודרניסטית, אוניברסלית, 
וא–היסטורית ש"צמחה מן החול". שיאו של תהליך זה 
בהכרזה על הגרעין המודרניסטי של תל–אביב הידוע 
כ"עיר הלבנה", כאתר מורשת עולמית על 
ידי אונסק"ו. מיתוגה של העיר תל–אביב, 
נעוץ   PAR ExCELLENCE מודרנית  כעיר 
בשיקולים מורכבים, חלקם בעייתיים, 
המאפיינים  בהדגשת  המשולבים 
האירופיאוצנטריים של תל–אביב ושל 

הציונות כתנועה לאומית מודרנית. 
מימד  חושף  ביאליק  בית  שימור 
של  לגבולותיהן  מחוץ  המצוי  נוסף 
המיתוגרפיות המודרניסטיות השגורות: 
ניסיון מוקדם של מייסדיה הראשונים של העיר תל–

אביב להשתלב במרחב השמי, והים תיכוני, באמצעות 
ארכיטקטורות המבוססות על הדפוסים מסורתיים 
אזוריים. הביקור בבית ביאליק המשומר מעיד באופן בלתי 
אמצעי על רעיונותיהם של האדריכלים הרומנטיקנים 
שהגדירו את עצמם כ"עבריים", כשם שהוא חושף את 
מימד העומק הנסתר של העיר תל–אביב: געגוע מתמשך 
למולדת פסטורלית, היסטורית ועכשווית ברוח ערכי 

המוסר התנכ"יים  .

הפער בין ה“סגנון 
המזרחי“, לבין טכניקת 

הבנייה וטיפולוגיית 
המגורים האירופאית 

איפשר את שיבתם של 
ציונים ל“אוריינט סטרילי“ 

תוך שמירה על נוהגי 
החיים האירופאיים

למטה מימין: מבואת 
הכניסה לבנין עם שחזור 

ציורי הקיר המקוריים.
במרכז: חדר הילדים בקומה 
העליונה, על הקיר  איורים 

מתוך ספרי הילדים של 
ביאליק מעובדים בתלת 

ממד. למטה משמאל: מבט 
על חדר המדרגות.


