
צילום איתן רז –2011משטרת מעלות תרשיחא   

 חשיפה ניקוי ושימור שלט קרמיקה 
בתחנת משטרת מעלות תרשיחא     
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את , מצודות משטרה ברחבי הארץ 55נבנו   1940-1943בשנים 

ארלס  'קבלו משמו של המהנדס הבריטי סר צ" טגארטמצודות "השם 

אחת מהן נבנתה סמוך לכפר תרשיחא בגליל. שתכנן אותן טגארט   

1948ל מהולנד בפתח התחנה "מתנדבת מח  



שלט מואר מעל פתח הכניסה  לתחנה 

כיסה את השלט המקורי העשוי קרמיקה  

 בשלב הראשון הוסר השלט בעזרת מנוף
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החלטה על שימור תחנה משטרת מעלות תרשיחא והנצחת סיפורה 

. היא יוזמה של איתן רז מפקד התחנה, ההיסטורי לדורות הבאים  

 שימור השלט המקורי הוא שלב אחד בתהליך השימור 



מחקו בצבע שמן את שלט תרשיחא  1949בשנת   

 במקומו צוירה הכתובת תחנת מעונה
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 משיניי הזמן

 חורים ושברים בשלט
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 הצבת פיגום לעבודה על השלט



הצייר אלי שאלתיאל   2011דצמבר 

 חושף את שלט הקרמיקה המקורי
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 שלבים בניקוי השלט
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 חתימת האומן דוד אוהנסיאן נמצאה בפינה
(1884-1952)    אוהנסיאןדוד 

, יליד טורקיה, אמן קרמיקה ארמני  

.הארמנית בירושלים, הנחשב לאבי אמנות הקרמיקה  

,  16-י הבריטים לשחזר את אריחי הקרמיקה מהמאה ה"ע 1919הוזמן בשנת 

עם תום העבודה יסד עם אומנים  . שעיטרו את מסגד כיפת הסלע בירושלים

שפעלה בירושלים עד שנת  , ארמנים בעיר העתיקה סדנה לייצור אריחי קרמיקה

  .ויצרה שלטי רחוב ואריחים דקורטיביים עבור בתי ציבור ובתי אמידים 1948

David Ohannessian, 1940s  
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 האותיות של אריק גיל
. טיפוגרף וקליגרף בריטי, פסל( 1897-1940)אריק גיל   

.                      בהזמנת האדריכל הבריטי הריסון 1934הגיע לארץ בשנת 

.עיצב וגילף פסלי אבן וכתובות עבור מוזיאון רוקפלר בירושלים  

.ברוקפלר נפגשו והכירו האומנים אריק גיל ודוד אוהנסיאן  

חרת אריק גיל על קירות המוזיאון       , מבלי שידע לקרוא ולכתוב עברית

. ערבית ועברית, אנגלית: כתובות ושלטי הכוונה בשלוש שפות  

 הארכיאולוג רוני רייך הצביע על כך שהאותיות בעברית הועתקו מן 

".ציון עוזיה מלך יהודה"הכתובת העברית הקדומה הידועה בשם   

הדוגמה היחידה של פונט שלטי הקרמיקה על מבני הטגארט הם כנראה   

.מחוץ למוזיאון רוקפלר, עברי ערבי ואנגלי של גיל במרחב הציבורי בארץ  

.אוהנסיאן יצר את השלטים למבצרי הטגארט כשנה לאחר פטירתו של גיל  

Eric Gill  
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 פונטים מדגם גיל

 

 הכתובת ציון עוזיהו מלך יהודה

 



שלטי קרמיקה אחרים במבצרי הטגארט  

 נמצאו ללא חתימת האומן
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 שלט קטרה כיום בגדרה 

 עם חתימת אוהנסיאן
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נון גלז-י טל בן"תצלומי קטרה ע  
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 תכנן צילם וערך 
 שי פרקש

Shay_p-b@zahav.net.il 

2012ינואר   
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