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חשיפת תוכניות אלטרנטיביות שהכנו  
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הדרכת עשרות אלפי אנשים  





חזון רחוב קפלן כרחוב עירוני  

המועצה לשימורהצעת 

הצעת המועצה לשימור



חזון רחוב קפלן כרחוב עירוני  
המועצה לשימורהצעת 



חזון רחוב קפלן כרחוב עירוני  

–קפלן ההיסטורי ' רחשימור 



י  "תוכנית ממ-מבנים וצירים להריסה

–קפלן ההיסטורי ' רחשימור 







מנהרה+ נתיבי תנועה 4, קפלן' רח–חתכים 



נתיבי תנועה8, קפלן מורחב' רח–חתכים 



ארנייה' רח–חתכים 
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שימור פריטים  



שימור בית הבד
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ככה שווק המתחם על ידי היזמים 
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,  דרכים כבושות לטיולים לא היו בנמצא":1905, ציטוט של ארתור רופין מספרו פרקי חיי

המאובק  , הרעוע" כביש"או לשרך דרכו ב, הרוצה לשוח אנוס היה לחצות בחולות אל שפת הים

מקום שהיה מוצא בפונדק קטן ונעים בקבוק בירה וכן  , למושבה הגרמנית שרונה, והמלוהט

והקונסול הגרמני היה  , החרוטים הייתה בשרונה-גם מסילה למשחק. לב-מטעמים מטיבי

משחק זה-מקום"לפקוד "מזמינני לעיתים קרובות 



קובלרהפאב של 
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?  למה ישמשו המבנים
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על תולדות  הקמת מרכז מידע  וארכיב לחוקרים 

קריית הצבא  והממשלה  -שרונה

והטמפלרים בארץ ישראל

איסוף  וריכוז  תרומות של חפצים 

הקשורים לשרונה ולקריה  ומסמכים 

הרחבת מרכז המידע    

והנגשת המידע לציבור 

על אירועים  ) הרחב   

וסיורים שרונה ובעיר תל 

(אביב 

נקודת מכירת כרטיסים  

מונגשת  

משרד מנהלת האתר 



שימור הפרטים  



('ב601)צפון הקריה 
הפקת לקחים מדרום הקריה

הצעת המועצהי"הצעת ממ

נתיבי תנועה8, קפלןנתיבי תנועה ומנהרה4, קפלן

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראלהמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל



שימורם של מבנים היסטוריים ושרידי רקמת 

המושבה שרונה בצפון הקריה

הצעת המועצה לשימור אתרים  

כפי , לשימור רחוב קפלן ההיסטורי

2000-שהוצגה בראשית שנות ה

.במסגרת המאבק הציבורי להצלתו

בחורשת עצים  . רחוב קפלן ובית ונאגל בראשית המאה העשרים

המבנה ההיסטורי נותר בשלמותו עד  . עומדים היום מגדלי עזריאלי

היום

כיום בצומת הרחובות קפלן ודרך בגין, בית ונאגל
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שימורם של מבנים היסטוריים ושרידי רקמת 

המושבה שרונה בצפון הקריה

בעיגול הצהוב בית  

המבנה . וייסוהן'ג

הודגש כחלק בלתי  

,  נפרד מחתך הרחוב

ואילו בית ונגאל  

מתוך הצגה  )הושמט 
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(2014אפריל
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"  מצב קיים"והן וייס מסומן לשימור בנספח 'בית ג
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...מה מסתתר ברשות השידור





1896תמונה של טחנת הרוח משנת 1896תמונה של טחנת הרוח משנת 



–מתחם רשות השידור 
חוות ליפמן  

ליפמןבית

ליפמןחוות







תכנית

מודל שרונה  



סוף אך לא סוף דבר 


