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ח"יעוד הדו

.לתת בידי העוסקים בשימור הבית מידע וכלים לשילוב של ישן בחדש
.לפי המקור, לסייע בשימור ושחזור מערכת הצבע

ח התיעוד יצטרף למאגר המידע ההיסטורי והאדריכלי של התרבות  "דו

.אביב-החומרית בתל

מבוא

ביצענו חשיפה ותיעוד של משטחי צבע בבית הבריאות  2014בחודש ינואר 

.אביב-תל14בלפור ' שטראוס ברח

.  נבנה במקור עם שתי קומות1928הבית שבנייתו החלה בשנת 

.קומה נוספת נוספה מאוחר יותר

אשר תכנן במקביל את בית הבריאות  חייקיןאדריכל הבית היה בנימין 

.שטראוס בירושלים

נתבקשנו לתעד גוני צבע בשכבות הראשונות ולזהות את הגוונים בשני חדרי  

.המדרגות ולאתר ציורי קיר

בדפי התיעוד הבאים יש תצלומים וטבלאות המציגים את ממצאי החשיפה  

.והתיעוד

2

סיכום
בקירות של שני חדרי המדרגות נמצאה מערכת צבע זהה בשכבת הצבע הראשונה 

.                                                                        מערכת צבע זו נמצאה גם במסדרונות

:נמצאו שלושה משטחי צבע ' בשכבת צבע ראשונה בקירות  קומת קרקע וקומה א
. צוקל –משטח קיר תחתון . 1

משטח קיר מרכזי . 2

.תקרה+ משטח קיר עליון . 3

.  ו במדרגות'בהתאמה  לגוון הטרצ, בפינת התקרות של גרם המדרגות נמצא פס צבע בגוון חום
צוקל ובין משטח קיר מרכזי  –שני קווי תיחום בגוון שחור נמצאו בקצה עליון של משטח קיר תחתון 

.  חלק עליון עבה וחלק תחתון דק,קו תוחם תחתון נחלק לשניים , למשטח צבע קיר עליון

וגם היא הייתה אחידה בשתי חדרי ' מערכת צבע שנייה נצבעה כנראה בעת תוספת קומה ב

היות ושכבות הצבע קולפו בעת עבודות  , במערכת הצבע שנייה מצאנו שרידים בודדים. המדרגות

.צביעה מאוחרות

.ח נמצאים מספרי הגוונים של מערכת הצבע הראשונה וגם של השנייה"בטבלאות הגוונים שבדו
את משטח , חומרי הצבע בהם השתמשו לצביעה בשכבת צבע ראשונה בקירות הם על בסיס סיד

(.צבע המכונה צבע שמן)הצוקל צבעו כנראה בצבע דבק גיר 

.1930להבנת מערכת הצבע הראשונה הסתייענו בשלושה תצלומים שצילם אברהם סוסקין בשנת 

משטחי הצבע שעל הקירות וקווי התיחום ביניהם נראים בבירור בתצלומים ותואמים לשרידי הצבע 

.שחשפנו בחדרי המדרגות

.דגימות צבע שלקחנו נשמרות אצלנו עד גמר עבודות השימור של חדרי המדרגות

שם נחשפו ציורי  , א"הפתעה מעניינת נתגלתה לנו במשרדי השירות הפסיכולוגי באגף הדרומי בק

. גמלים ונשארו חשופים ביוזמת מישהו מעובדי המשרד

המלצות
להסיר את שכבות  ' בעת השיפוץ של חדרי המדרגות ושל המסדרונות בקומת קרקע ובקומה א. 1

.הצבע המאוחרות עד הגעה לשכבת צבע ראשונה

הסרת שכבות הצבע תעשה בכלים ידניים ורק במקומות בהם נמצא שהוחלפה  . 2

.שכבת הטיח המקורית ניתן יהיה להשתמש בכלים חשמליים

השלמות ותיקונים של סדקים ולקונות בשכבת טיח מקורי שנפגעה יעשו בחומרי  . 3

.חומרים כמו רזנטה של פרסקו או דומה, טיח זהים למקור ככל שאפשר

אחרי החשיפה יש להחליק את הקירות בדבק שפכטל דק על בסיס גיר או ברזנטה  . 4

.עדינה ולשחזר משטחי הצבע בגווני צבע זהים למקור

מספר קטעי טיח וצבע איכותיים שיחשפו יש לעטוף ביריעת מגן ולהשאיר מכוסים  . 5

.עד גמר עבודת  השימור לצורך שימור קטעי צבע מקוריים

ולבדוק את הימצאותם גם ' מומלץ לבצע חשיפה ותיעוד של ציורי הגמלים בקומה א. 6

.בקומת הקרקע

.מומלץ לחשוף קטעים איכותיים של ציורי הגמלים בקירות המשרדים ולשמר אותם. 7
פריטי עץ ופלדה להסיר שכבות צבע ולשחזר בהתאמה לגווני המקור בשכבת צבע . 8

.ראשונה

שחזור קווי תיחום בין משטחי צבע לבצע בטכניקה של מכחול זוית וסרגל ולא  . 9

.באמצעות נייר דביק

עבודת החשיפה והשימור של שכבת הטיח והצבע ושל ציורי הגמלים תעשה בידי  . 10

. משמרים מנוסים בתחום ציורי קיר ובחומרי שימור מתאימים

תל אביב, 14בלפור , בית שטראוס, דוח תיעוד מערכת צבע וציורי קיר
סטודיו תכלת שי פרקש ואלי שאלתיאל

פרקשמיקה טל ושי , בוכנבכרבן :  השתתפו בתיעוד
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תיעוד גווני צבע בקירות חדרי המדרגות
1*

4*

מספר 

דגימה
*1*2*3*4

מרכזימשטח קיר

צוקלמעל 

+ משטח קיר עליון 

תקרה

משטח צבע קיר  

(צוקל)תחתון

צבע בשוליים  פסי

של גרם המדרגות

מספרצבעמספרצבעמספרצבעמספרצבעשכבה

141-2אפור1

תכלת

אולטרה  

מרין

022-6
חום 

אדמה
179-6

חום 

אדמה
180-5

לבןלבן2

כחול

אולטרה  

מרין

לבן021-6

3
חום 

(שמן)
091-3

עץ ופלדה , נלקחו דגימות צבע על טיח, לתיעוד וזיהוי גווני צבע ראשונים בחדרי המדרגות

בטבלה להלן זיהינו את גווני הצבע על מספר דגימות צבע שלקחנו. ממספר נקודות

הדגימות והתצלומים הם מחדר המדרגות המערבי  . בשני חדרי המדרגות נחשפו ממצאים זהים

.אך הממצאים מתייחסים לשני חדרי המדרגות

משטחי הצבע והקווים שנחשפו בחדר המדרגות תואמים את החלוקה למשטחי צבע הנראים  

.30-בתמונות של ציורי הגמלים והמסדרון שצילם אברהם סוסקין בתחילת שנות ה

בשוליים של תקרת גרם המדרגות נמצא  פס צבע בגוון אדום המשיק למדרגות הבטון בגימור  

.ו אדום'של טרצ

frescoכל הגוונים לפי מניפת הצבע  

צבע בגוון אדום בשוליים של גרם המדרגות

ופס הגבול  ( צוקל)משטח צבע תחתון 3*

עם צבע המשטח העליון

משטח צבע עליון ופס הגבול עם 2*1*

צבע הקיר והתקרה

2*

מ"ס150

גובה צוקל

מ"ס~ 220

גובה משטח מרכזי

כפול-קו תוחם שחור תחתון קו תוחם שחור עליון

מ''ס10

מ''ס4מ''ס~  3

3*

קיר 

צוקל

קיר 

מרכז

קיר עליון

סוסקין. מתוך תצלום גמלים של א
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תיעוד גווני צבע על פרטי עץ ופלדה  

בחדרי המדרגות

5*

מספר 

דגימה
*5*6*7*8

החלונות'כנפי'מסגרת חלוןמעקה פלדהעץ-מאחז יד 

מספרצבעמספרצבעמספרצבעמספרצבעשכבה

1
עם לכה  עץ טבעי

שקופה חום כהה
חום דבשאדוםמיניוםיסוד 

(לכה שקופה)
S-591

S-511חום קרםS-511חום קרםשחורשחור2

3
צהוב  

בהיר
S-503

צהוב  

בהיר
S-503

מעקה ומאחז היד6*,5*

6*

7*
8*

חלונות חדר המדרגות8*,7*

Floodלפי מניפת צבע עץ אטום  , פרטי עץ מסומנים בירוק, Frescoכל הגוונים לפי מניפת הצבע  

פתח הכניסה הראשי  

לבית הבריאות שטראוס

ר'טגבתצלום שושנה 

1936

ארכיון יד בן צבי
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תצלומים ישנים של ציורי קיר–בית שטראוס 

י"אוסף מוזיאון א1930אברהם סוסקין י"אוסף מוזיאון א1930אברהם סוסקין 

י"אוסף מוזיאון א1930אברהם סוסקין 

י נדב מן"באתר ביתמונה  ע2006פורסם בנובמבר 

1936אוסף הארכיון הציוני 
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ציורי קיר גמלים
נחשפו  -' בעת שיפוץ שנעשה לפני כשנה במשרדי השירות הפסיכולוגי באגף הדרומי בקומה א

הציורים  מוכרים כעבודת  עיצוב צלליות של מורי  . מספר קטעים של ציורי קיר גמלים בגוון כחול

הציורים הקיפו את  . בצלאל מאיר גור אריה וזאב רבן שהיו בעלים של משרד עיצוב פנים  בירושלים

.  הציורים צוירו על רקע צבע בגוון שונה מגוון הקיר העליון.  ילדים' חלל האולם אשר שימש כמח

.ציורים זהים היו כנראה גם בקומת הקרקע באגף הדרומי

הציורים בטכניקת סטנסיל אבל טרם . איכות הציורים טובה הם מקובעים חזק לשכבת הצבע

.התבררה שיטת הצביעה במלואה

.מומלץ לבצע חשיפה ושימור של קטעי ציור בחדרי האגף הדרומי בשתי הקומות
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ציורי קיר גמלים

אביב-השימור של עיריית תל' שחזור ציור קיר במשרד מח
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המקור לציורי קיר צלליות גמלים

1927מודעה עיתון הארץ  
מודעת פרסמת ציורי צלליות של מאיר גור אריה

ציורי קיר החמור תפילת הדרך בית שיף

א  -ת13הרצל '  ברח

לערך  1926צוירו בשנת 

2006נחשפו ושומרו בשנת 

צללית מתוך קטלוג מאיר גור אריה
ך על אגרטלי קרמיקה  "צלליות  בסדרת ציורי התנ

תצלום מהספר אריחים מעטרים עיר  , בצלאל

1966י "בעריכת בתה כרמיאל מוזיאון א

האמנים זאב רבן ומאיר גור אריה היו מבין מעצבי הפנים 

אביב-של בתי הבריאות שטראוס בירושלים ותל

ציור צלליות הגמלים הוא פרי תכנונם

ונעשה בפיקוחו של אדריכל  הבית בנימין חייקין

סוסקין. קטע מציור הגמלים בבית שטראוס צלם א
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בית שטראוס כתבות מטקס הנחת אבן הפינה

Palestine Bulietin 1.2.1928


