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אחר  האוספים הגראפיים ובכל תיעוד, התצלומים, אין להעביר אולהשתמש לכל מטרה שהיא בהעתקים של המפות

 .ללא בקשת רשות מהארכיון הציוני, מופיעים בעבודה זואשר מקורם בארכיון הציוני ו
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 הקדמה
 

 היא נעשתה, אך היא גם לא נעשתה מטעמי קשר מיוחד, בחיבת ציון על ידי לא נעשתה במקרה הבחירה

העובדה שהכרתי מעט את האיזור והעובדה המאד חשובה , מתוך נוחות של קירבה גיאוגרפית למקום

 .שלמקום ישנו ארכיון

אחד הסיפורים הראשונים שנתקלתי בהם בתחילת העבודה היה סיפור על שריפת חומר כתוב מהארכיון של 

ועוד מספרים לי שחלק , יון קטןבתוך ארכ שנראה נטוש והנה אני בא לחפש חומר על בית עם, חיבת ציון

והוא בהחלט סיפק , בחירת המקוםה קריטריון חשוב מאד בארכיון היקיומו של . מההיסטוריה פשוט נשרף

, חלק נכבד מהמידע הפקתי מארכיונים אחרים. אך לא את כל המידע שהיה נחוץ לי, לי הרבה מאד מידע

 .ורים לבית העם ולכפר בצורה זו או אחרתעיקר ראיונות עם אנשים חשובים הקשוב, כתבות, ספרים

לחשיבות הגדולה שיש לארכיונים ולחומר שהם , הייתי רוצה להקדיש בהקדמה לעבודה הזאת כמה שורות

אך , או פתקה כתומה עם הודעה היא חסרת חשיבות, לעתים נראה כי מפית קטנה עם ברכה. שומרים

 .להשלמת הפאזל שמספר את הסיפור שרצינו לדעתלעיתים החתיכת מידע הזאת יכולה להיות החלק החסר 

 

 .אני רוצה להודות לאנשים השונים שתרמו לעבודה זאת

, שהקדישו מזמנםהמרואיינים היקרים  - שולה גל ודורית ברזילי, דוד אלבאום, אריה אדם, לחנן שוורצמן

 .הפיקו מידע וכיבדו אותי בקפה

 מיד הייתה זמינה לשאלותאשר הנחתה אותי בעבודתי ות, גרבינר רתסאר "דל

 

על שפתחה בפני את דלתות , על ששמרה על המידע כל השנים האלה, ותודה מאד מיוחדת לצביה זיסהולץ

 .הארכיון ובית העם והעניקה לי זמן יקר של שיחות ומידע
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 מבוא
 
חמקמק אמור " עם"חשבתי שאותו ? היכן הוא? איזה עם הוא העם שזה ביתו". עם"בעיקר עמדה בחלל האויר המלה "

... ?היכן העם. אך יום רדף יום והעם לא בא... להיות איזושהי מהות אחידה ומוצקה שאנשי חיבת ציון הם חלק ממנה

ומכאן הסקתי שהוא חלק הכרחי ממבנה , הוא הכינוי הנכון למבנה המסתורי" בית העם"אף אחד לא פיקפק בכך ש

המנקדים את מפת , הוא מין סניף של רשת בתים כאלו" בית העם"האם ... יהכמו בית הכנסת או הצרכני, הכפר

אני מגיע למסקנה שבית העם ריק ... ?ההתיישבות בארץ ישראל ומאפשרים לעם לעבור מאתר התכנסות אחד למשנהו

 1."וממתין לכך שיהיה סביבו עם שיבוא למלא את חללו

 

 כפר ועל בית העםהחים בשמספר בין היתר על , "ציון חיבת" –של יורם מלצר  אילו הם מילים מתוך ספרו

כשאני מסתכל על בית העם  .הקשר בין מבנה בית העם לבין העם שבו הוא קשר שלא ניתן להתירו .שלו

המבנה המרשים ביותר בכפר  - הנטוש בקונטקסט הנוכחי שלו אני כאילו יכול לראות שפעם הוא היה חי

 .חיבת ציון

ראיתי לחובה לראותו אך , הדבר הראשון שבחרתי לעשות כאשר התחלתי במחקר הוא לראות את בית העם

יות של סמהטק, בביקורי הראשון בבית העם התרשמתי רושם ראשוני מהגודל. שוב לקראת סיום העבודה

 .ר מידעאך ככל שהעמקתי במחקר ראיתי שהרבה פרטים חלפו ממני מפאת חוס. מהגג הגלי, מהבמה, ההגעה

. הפעם האחרונה שביקרתי בבית העם הרגישה אחרת .עוד לא קישרתי בביקורי הראשון בין העם לבית

סיפורים , העובדה שבאתי טעון בהסטוריה .סיפור או לפחות איזושי משמעות עמדפרט  מאחורי כלפתאום 

י לראות את הבניין עזרה ל, ערב הקמת בית העם תרבותי של הכפר ושל המדינה-והבנה של הרקע התקופתי

  .בה אתה שם לב יותר לפרטים, מעט כמו לקרוא ספר בפעם השנייה .באופן אחר

לכתוב את העבודה בסדר כזה שיאפשר תשומת לב לפרטים כאשר אנו  הדריכה אותיהחוויה האישית שלי 

 . מתבוננים בהם

, להקמתו של בית העם מההסבר התרבותי והתקופתי שהביא, בחרתי להתחיל את העבודה מהרקע של הכפר

אני מאמין שלקרוא את העבודה כאשר כל אלא כבר . מההיסטוריה המיוחדת של המקום והאנשים בו

 .ולחבר זהות לפרטים האדריכליים שנמצאים בו, מאפשרת לנתח את המבנה יותר לעומק, ידועים לנו

 

כים שמתעדים את שיחות חשוב לציין כי לא מצאתי מסמ. במשך העבודה חיפשתי מידע בכל מני מקורות

נאלצתי , מכיוון שכך. בזמן או אחרי בניית בית העם, אין פרוטוקולים כתובים לישיבות הועד לפני –הועד 

 .רובם ראיונות של וותיקי הישוב –ל ממקורות אחרים "להשיג את המידע הנ

אך הרבה , תבות ועודכ, ספרים, על ראיונות, אמנם מתבססת על מידע ארכיוני, חשוב לי לציין שעבודה זו

כפי הדברים בהכרח קרו כל וזה לא מחייב ש, מהמסקנות שמופיעות בה הן אינטרפרטציה אישית שלי

 .שכתבתי

 

 

 
 
 
 

                                                
 45' עמ, 2002, מודן הוצאה לאור, "חיבת ציון", מלצר יורם  1
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 תעודת זהות
 

  Hibat tzion: באנגלית חיבת ציון שם היישוב כיום
  "התאחדות החקלאים"מסונף ל מושב איפיון היישוב בזמן הבניה

 בית העם שם המבנה בזמן חנוכתו
  Richard Kauffman: באנגלית קאופמן ריכארד שם אדריכל היישוב
  Aron Tainowicz: באנגלית טינוביץ אהרן שם אדריכל הבניין

  Aron Tainowicz: באנגלית טינוביץ אהרן הבניין מהנדסשם 
 1933 שנת הכרזת היישוב

 1962 שנת תכנון
 1963 הנחת אבן הפינה תאריך

 2 שנות בניה
 חג העצמאות 6.05.1965 חנוכת המבנה תאריך

  מצב המבנה היום
 נטוש 
 

 המבנה קיים בשלמותו: פירוט ,
אך אינו משמש לשימושיו 

כמעט ולא בשימוש . המקוריים
ותנועת הנוער , פרט לכמה חוגים

 .במקלט

 
 

 מתוך היישוב  מחברי הפרוגרמה
 

  אין מידע מדוייק לדבי מחברי
כי הפרוגרמה אך ניתן להסיק 

היא חוברה על ידי הועד 
 והאדריכל

 
 
 
 

תושבים אך  105. יחידות משק  105  80 התושבים בעת התכנון. מ
 .הרבה מהם גרים מחוץ לכפר

 
 

  מקורות מימון
 פרטי 

 

 כל , הכסף הגיע כולו מתוך הישוב
 .בעל משק שילם חלק שווה

 
 
 
 
 

  המבצעים
   פועלים מחוץ ליישוב 
 

  פי חברת קבלנות חיצונית על
אברהם סלומון וקרופ : מכרז
 יעקב

 
 
 

כולל . שישמש גם להצגות ולכנסים, אולם קולנוע עם חדר הקרנות בקומה השניה מקורית פרוגרמה
 .חדרי הלבשה ליד הבמה ומקלט, יציע, חדרי שירותים, פואיה עם מטבחוןקטן

 

  כתובת המבנה
 214חלקה  7924גוש  ע שבה מופיע המבנה"תב

 ר"מ 624 שטח בנוי  -שטח הבניין 
 הגבוהה ביותר' בנק  מיקום המבנה ביישוב  

 
המבנה נמצא על גבעה בקצה הדרך 

 הראשית של הישוב
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 זהויות ואדריכלות בבית העם בחיבת ציון
 

 בצורות ההתיישבות" אוניקום"מתאר את כפר חיבת ציון כ , מר ישראל וויסמן, 60בשנות ה מזכיר הכפר 

ערב .  הקיימות בארץ כפר חיבת ציון הוא אימוץ ומיזוג מאולתר של צורות התיישבות שונות. 1ישראלארץ ב

מעירוב של תרבויות  תמורכב, חיבת ציון ."כפר"י כל תושב בו מכונה בפהקמת בית העם המושב חיבת ציון ה

 .נדה משותפת וחלום משותף'אגולא כגרעין מאוחד עם , בשנים שונות לכפרוואוכלוסיות שהגיעו בנפרד 

ל לאנשי "עירוב האוכלוסיות וסיפור מאבק ארוך בין קק, כפרומושב המושגים הבלבול בין , יתחושת השונ

ית והוויזואלית של יה התחושתוישנו קשר הדוק בין החו. בחיבת ציון הכפר הם החומר ממנו נבנה בית העם

סוגי האוכלוסיות , היחס שלו לישובים אחרים, ת שלוהתרבו, לבין ההסטוריה של הכפר, המבקר בבית העם

אוירה כלל ארצית ועוד מאפיינים שננסה למצוא את הזהות שלהם במבנה המרשים ביותר אך גם , השונים בו

 . הנטוש ביותר בכפר חיבת ציון

 

 "חיבת ציון מיסודם של ציוני רוסיהכפר "ההסטוריה של 
 

לאחר , 2כך עולה משיחות עם תושביו הותיקים של הישוב, קיפוחהישוב חיבת ציון החל את דרכו בהרגשת 

שעל אף , זכו לקבל חלקות אדמה מוכות קדחת, צאצאי תנועת חובבי ציון ברוסיה, מאבק ארוך על אדמות

 .בעלותן נשארה בידי הקרן הקיימת, שקיבלו אותן

מטרתם . 19ופה בסוף המאה ה איגוד של קבוצות ציונית שהחלו לצוץ במזרח אירהיה הכינוי לחובבי ציון 

  .העיקרית הייתה יישוב הארץ

והמדינה הענקית הוקרה כרפובליקה , מוגר שלטונו של צר רוסיה, בשלהי מלחמת העולם הראשונה

כך התחיל רעיון ישוב . מה שהביא להתרת הפעילות הציונית ועלית חובבי ציון על פני הקרקע, דמוקרטית

 חלק מהאגודות .רבים החלו לתרום את כספם לאגודות םויהודי, אירופה הארץ להכות שורשים בקרב יהודי

יהודים רבים נתנו מכספם לאגודות אילו בכדי . והכשרתן לישוב יהודי אדמות בארץ ישראל ישתחתרו לרכ

והרבה כסף הלך , בתקופות ההן לא היה מעבר חלק של כסף. לעצמם אדמות בארץ המובטחת ושלרכ

הוציאה את הציונות אל מחוץ לחוק והורידה כך את  1917 בביסטית שעלתה לשלטון התנועה הבולש. לאיבוד

 . גורשו לארץ ישראל, רבים מאלה שנתפסו. 3חובבי ציון חזרה למחתרת

, מוותיקי הכפר ,חנן שוורצמן. שאין להם האדמות שהם רכשוהחלו לגלות , גיעו יהודים רבים מרוסיההמש

אדמות שתרם ואישורים על כסף  ל"קקוהוא העביר ל, לחובבי ציוןמהתורמים אחד  מספר שדודו היה

  4.שהם לא יודעים הייכן הכסף נול טע"אך הקק, ושמגיעות ל

 .ובעים מההסתדרות חלקת אדמה עבור עולי רוסיהתהעולים וצאציהם התאגדו והחלו 

אחוזת חקלאים של "הוקצאה לחברי האגודה שנקראה , עם גאולת אדמת עמק חפר, שנות מאבק 10אחרי 

אך השטח היה ונשאר שטח של המנהל  5.משק' יח 80דונם להקמת  2200יותר מ שטח של  "מרכז ציוני רוסיה

מספר כי , מראשוני הכפר, אריה אדם. כעת היה צורך לחלק את האדמה בין המוטבים. ולא של עולי רוסיה

 6.עשו תהליכים לא צודקים ולא מבוקריםנ. "מי שצעק חזק יותר קיבל יותר"חלוקת הנחלות נעשתה על פי 

אך על אף ההכרזה על  ".חיבת ציון"הוכרז בטקס חגיגי על יסוד הנקודה וקריאת שמה  1935ה "בשנת תרצ

רוב המוטבים , אלא שבסוף, לא רק שהיו וויכוחים בין המוטבים לגבי מי יקבל מה. המצב היה רע, ישוב חדש

                                                
 
1
 5965ביוני  20, מעריב, "˝חיבת ציון˶שנה הישוב  03זיסהויז קם לפני . ליד צריפו הבודד של א", פלס. ר 

2
  .3ו  2ניתן לעיין בנספחים . נושא הקיפוח עלה בראיונות שונים עם תושבי היישוב  

3
  5965במאי  54, דבר ,"שנה למושב חיבת ציון 03", ישראל שיוו  

4
 3מופיע בנספח  – 2055יולי , עמק חפר –בית דוד , מוותיקי הישוב 98בן , חנן שוורצמן' מתוך ראיון עם מר  

 0861, המועצה האיזורית עמק חפר, עמק חפר –חווארת -ארבעים שנה לעלייה לוואדי, "גאולת האדמה", וייץ. י  5
 2מופיע בנספח  - 2055אפריל , חיבת ציון, מוותיקי הישוב 93בן , אריה אדם' מתוך ראיון עם מר  6
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קרקע , קדחת, ביצות, מחסורלו סבל מ וליט לגור במקום הובטחמי שהח. העדיפו שלא לגור באדמות אלה

אנשי האגודה המצב הרע הביא הרבה מ .הפרעות מצד השבטים הבדואים והערבים באיזורולגידול  קשה

החלו להגיע משפחות  1937 וכך ב, הרבה מבעלי הקרקע מכרו את אדמותיהם ליהודים שונים .לנטישה

 .בנו צריפים והיו לתושבים הראשונים של חיבת ציון, ממרכז אירופהרובן  –מעטות ומגוונות , שונות

 - ץ"משפחות חדשות מכפר יעב שש - 1942 ב .האיזור מתחיל להתיישב –השנייה  םמלחמת העולבתקופת 

, משפחות עולים 20עוד  – 1948ב . 1יהוו את גרעין ההתיישבות הדתית בכפרשדתיים עם כיפה סרוגה והם 

היו בכפר  50כך בשנות ה   2 .מכסת הכפר התמלאה –ומשפחות מרובות ילדים  חיילים משוחררים

 .אוכלוסיות מרקעים שונים

ציון להרגיש שונים  חיבת חוסר ההשתייכות לארגון מסויים או לתנועה מסויימת הביאה את תושבי כפר

ים אחרים קיבלו ותמיד ישוב, החבר אריה אדם מספר כי המדינה לא השקיעה הרבה בישוב. משאר הישובים

בעלי המשקים מצאו את פרנסתם , חיבת ציון הייתה צריכה להתפתח בצורה עצמאית. יותר תשומת לב

את המשקים . בשדות של ישובים אחריםבמפעלים ו, בעבודות שמירה, לישוב מחוץ בעבודהבתחילת דרכם 

המגוונת הזאת להקים לאט לאט החלה הקבוצה . ובעבודה קשה וכמעט לא מתוגמלת פיתחו בשעות הפנאי

. מגרש הספורט, בית הכנסת, ספריית הכפר, מחסן האספקה, קמו המבנים הציבוריים החשובים, את הכפר

החליט ועד הכפר , אחרי שרוב מבני הציבור כבר הוקמו, של הקיפוח ושל ההישרדות, תחת האוירה של השוני

 .על הצורך להקים בית עם בחיבת ציון  1962ב 

 

 :תכנון בית העםערב ירת ואו
 

אלא קבוצות , הרקע המיוחד של חיבת ציון הוא כזה של כפר שלא צמח מתוך קבוצה מאוחדת ומאוגדת

כתבו את החוקים שלהם , נדה שלהם'גולאט לאט בנו את הא, נדה משותפת'ובודדים שהגיעו לכפר בלי אג

 . והקימו את המשק שלהם

במחקר הנוכחי היו מספר עדויות לכך שהכפר תמיד הרגיש מקופח ביחס לישובים אחרים באיזור ובארץ 

חלקם לא , תושבים 105ובכפר ישנם כ , הנקודה חיבת ציוןכמעט שלושים שנה עברו מאז ההכרזה על  .בכלל 

מבנה , ועד החדשבעיני ה, חסר נראה כי. רוב המבנים הציבוריים בכפר כבר בנויים. 3גרים בתוך הכפר

אמנם לא . שיעלה את הכפר בחשיבותו בעיני המוסדות הממשלתיים וישובי המדינה, שיבליט את שם הכפר

. הייתה זו מחשבה שהייתה קיימת בין חברי הועדאני משער ש אך, היתה זו מחשבה כוללת של כל בני הכפר

כפר באם ימשיך להעלם לתחתית תחושת הקיפוח לא הייתה קפריזה של הועד אלא דאגה אמיתית לעתיד ה

דאגה אמיתית זו עלתה בראיונות שונים עם מזכיר הכפר ישראל . סדר העדיפויות של ההשקעה הממשלתית

הכפר היה מבוסס  ,ערב הקמת בית העם  4.ונשמעה מפי הנואמים השונים בערב חנוכת בית העם, ויסמן

הכפר זו הייתה התקופה בה המשקים רק החלו  על פי ותיקי ,ם זאתע .קית ותושביו היו מרוציםמבחינה מש

ישראל ויסמן מסביר שהבנים והבנות של בני . הדאגה העיקרית של הועד הייתה לדור ההמשך. להתבסס

הועד תובע את הגדלת מכסות הקרקע . הכפר אינם יכולים להמשיך בחיי כפר וחקלאות בשל מחסור בקרקע

על המוסדות " קבוצת לחץ"בזמנו כי קיבוצים באיזור היוו ישראל וייסמן טוען , ושוב צצה הרגשת קיפוח

הדאגה הזאת מביאה את אנשי  5.חיבת ציון לא –והם קיבלו תוספות קרקע ערב קום המדינה , המיישבים

                                                
 4מופיע בנספח  - 2055מאי , חרב לאת, ומוותיקי הכפר ראש בית ספר תום, דוד אלבאום' מתוך ראיון עם מר  1

 
2
 "˝חיבת ציון˶שנה הישוב  03זיסהויז קם לפני . ליד צריפו הבודד של א", פלס. ר 

3
 2055אפריל , אריה אדם' מתוך ראיון עם מר  

4
 "שנה למושב חיבת ציון 03", ישראל שיוו  

5
 "˝חיבת ציון˶שנה הישוב  03זיסהויז קם לפני . ליד צריפו הבודד של א", פלס. ר  
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והם מחליטים על בניית בית עם ולא סתם בית עם אלא " אנחנו פה ואנחנו שווים"הועד לעשות מעשה שיזעק 

 .שיעמוד לגולת הכותרת של הכפרבית עם גדול וטקסי 

 

 :להקמת בית העםנוספות סיבות 
 

  1.על ימין ועל שמאל בקיבוצים ובישובים בכל הארץ "בתי תרבות"ו "בתי עם"באותה תקופה היו מקימים 

בקיבוצים והם  אשר מקורו, "בית התרבות" –" בניין התרבות הסוציאליסטי", ביקלס מכנה אותם במאמרו

 בחיבת ציון המחשבה של הועד 2.הקבוצות השונות לחיות את התרבות שהם יוצריה ים את שאיפתאמבט

אך הפונקציה הראשית שלו תהיה בית קולנוע גדול שישמש את כל , הייתה לבנות אולם שיקרא בית עם

 .האיזור ישובי

מחשבה הוא מספר כי ה, ומוותיקי הכפר, ם בחרב לאת השכנה"מנהל בית ספר תו, בראיון עם דוד אלבאום

פרט מאולם השרון  –הצגות הקולנוע , עד הקמת בית העם בחיבת ציון" :הייתה לייצר ענף מכניס נוסף לכפר

  3".על הקיר של מחסן האספקה, התקיימו בחוץ –בנתניה 

סיפר כי , מוותיקי הישוב שהיה חבר ועד בתקופת קבלת ההחלטה על בניית בית העם, החבר חנן שוורצמן

ובניית בית עם גדול בחיבת ציון , 4והופעות קטנות, לכל הישובים אולמות קטנים לשירהבאותה תקופה היו 

 .היה צריך להוות אולם גדול להופעות והקרנות לכל האיזור

היתה אידאולוגיה , עבור תושבי הישובים אידאולוגית בתי העם שנבנו בארץ כתאטראות או בתי קולנוע

ובית העם , אלא שפה המטרה היא הכנסת אנשים מבחוץ למטרות רווח .כולם שווים בין שווים, שוויונית

בחיבת ציון לא היה סתם בית הקולנוע עדיין אך . שיווקית ורווחיתעם אידאולוגיה , הופך לפונקציה מסחרית

ואף על פי שהפרוגרמה שלו הכילה רק חלק קטן , "בית העם" הוא נקרא -ולהוכחה שמו , בית קונלוע

מקום , חדר משחקים, חדר מוסיקה, סטודיו, חדר עיון, ספריה)כ מכיל "ת עם בדמהפונקציות שבי

  . בית עם, היה צורך לקרוא למקום הזה שסימל אבן דרך חשובה בתהליך ההיבנות של הישוב, 5(לתערוכות

לאחר שכל הפעילויות . בית העם כסיום של תהליך היבנות - התהליך היה דומה ברוב הישובים בארץ

בחיבת ציון מדובר בריכוז פעולת . בא בית העם ומרכז אותם, ת מתפזרות במבנים שוניםהתרבותיו

, ליד הבאר הראשונה של הישוב, עד אז ההתכנסות הייתה קורית במה שהיום קרוי חורשת רוט. תההתכנסו

מגיע והנה . ם עד חנוכת בית העם היה בית הכנסתידוד אלבאום מרכז החי על פי. 6או מאחורי קיר המחסן

 .המבנה החדש שרוצה לרכז את כולם תחת קורת גג אחת

 

 : והתנגדויות מימון
 

. ותורמים שונים, זכו למימון חלקי או מלא ממוסדות, הרבה מבתי העם שנבנו בקיבוצים ובישובים השונים

לת בעל מכרים רבים ובעל יכו, ישראל וויסמן היה איש מיומן בלשונו, וחנן שוורצמן, על פי דוד אלבאום

האם ניסו להשיג . עם זאת אין מידע כלשהו שיצביע על עזרה כספית חיצונית להקמת בית העם, להשיג מימון

                                                
1
 2055אפריל , אריה אדם' מתוך ראיון עם מר  

, תל אביב, האדריכלים והמודדים בארץ ישראל, אגודת המהנדסים, עשרים שנות בניה, "בתי תרבות", ביקלס שמואל  2
 558' עמ, 5940

3
 2055מאי , אלבאוםדוד ' מתוך ראיון עם מר  

4
 2055יולי , חנן שוורצמן' מתוך ראיון עם מר  

5
 558' עמ, "בתי תרבות", ביקלס שמואל  

6
מרץ , חיבת ציון, 2004 -5974מנהלת ארכיון חיבת ציון ומנהלת בית העם בין השנים , צביה זיסהולץ' מתוך ראיון עם גב  

 5מופיע בנספח  – 2055
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או שמא מדובר היה בחלק מתוכנית שתראה כי הישוב המקופח יכול בזכות עצמו לייצר ? תרומות חיצוניות

ל הכסף להקמת בית העם מה שבטוח הוא שכ, כך או כך? מבנה מרשים וחשוב שישמש את כל ישובי האיזור

לא היו , החבר חנן שוורצמן סיפר כי כאשר נבנה בית הכנסת של הכפר 1,2.בא מכיסיהם של תושבי הכפר

נראה כי הישוב מנותק , שנים מאוחר יותר 15והנה . ואנשי הכפר אפילו השתתפו בבניה, התנגדויות כלל

צריך לציין גם . להקמת מבנה בסדר גודל שכזהוחלק גדול מהישוב לא מוכן להוציא מכיסו כסף , מהעשייה

 .ולכן לא היה להם אינטרס להשקיע במבנה שהם לא יהנו ממנו, כי חלק מתושבי הכפר כלל לא התגוררו בו

של אנשי  מאינטרסים אישיים, נראהככל הנבעו  אלה, פי מקור אחר היו התנגדויות גם בתוך הועדהעל 

 . ר הועדה"תפקיד שלבסוף קיבל יו 3?קיד הנכסף של ניהול המקוםסביב השאלה של מי יקבל את התפ הועדה

 4.י"ל 58,000התקציב יהיה , אברהם סלומון המציע את הקבלןאדריכל המבנה מאת  1962פ מסמך משנת "ע

ישראל וויסמן מספר ערב חנוכת המבנה  5.י"ל 70,000הועד מחליט לבנות את בית העם בתקציב של  63בשנת 

 6.מתוך כספם של בני הכפר, י"ל 200000כי הבניין עלה כ 

  

                                                
1
 "˝חיבת ציון˶שנה הישוב  03זיסהויז קם לפני . של א ליד צריפו הבודד", פלס. ר  

2
 ,  2ו  5נושא התשלום חוזר בנספחים   

3
 2055מאי , דוד אלבאום' מתוך ראיון עם מר 

4
 2' תיק מבני ציבור מס, ארכיון חיבת ציון, 5962, מכתב בחירת הקבלן מאת האדריכל לועד חיבת ציון, טינוביץ אהרן  

5
אלבום תמונות בית , ארכיון חיבת ציון, י"ל 70000ר שהוחלט לבנות את בית העם בתקציב של מסמך מהארכיון שמסבי  

 העם
6
 "˝חיבת ציון˶שנה הישוב  03זיסהויז קם לפני . ליד צריפו הבודד של א", פלס. ר  
 



נסקי'צזהויות ואדריכלות בבית העם בחיבת ציון                                                                               גסטון גילי  

 
10 

 ניתוח אדריכלי של המבנה והזהויות שבו
 

המקומיות  התרבות והאווירהננתח את המבנה על רקע , על מנת להבין את הזהויות שבבית העם בחיבת ציון

שיחות עם אנשי , רגשה אישית שלי ומגובה בתכניותההתרשמות והניתוח זה מבוסס על  .המשתקפות בו

 . הכפר ומסמכים שונים הנוגעים בדבר

 .ם כדי להבין טוב יותר את התכנוןת בית העואת מטר, חשוב לראות לנגד עינינו בכל שלב, ראשית כל

שיהיו לנגד  לשלש מטרות, נסתרות כגלויות, אני מרשה לעצמי לצמצם את המטרות שלשמן הוקם בית העם

כגוף משפיע וחשוב ברמה  השתייכות לקבוצת הישובים השכניםהצורך ב(1. עיננו בבואנו לנתח את המבנה

בהמשך לאווירת בתי העם ששוררת בישובים , מקום של ביחד, יצירת בית התכנסות לישוב(2. האיזורית

 .סףהכרה וכ, יצירת ענף מכניס נוסף שיביא קהל מישובים שכנים(3. רבים בארץ

 

 :האדריכל
 

, האדריכל שנבחר לתכנון בית העם היה אהרון טינוביץ מחדרה, איננה ברורה כל כך בחירת האדריכל

 1על פי כמה עדויות –והיה , תכנן בה הרבה, שהיה בעבר מהנדס העיר חדרה, אדריכל ציוני בעל קשרים רבים

 . ישראל ויסמן' מר, חבר קרוב של מזכיר הכפר –

 2.ניהל את הכפר בצורה די עצמאית והוא, מזכיר הכפר היה מי שבאמת קיבל את ההחלטות

מעבר לכך , היה איכפת רק מההוצאות הכספיות שהבנין דרשמספר כי לחברים  ,וותיקי הכפרמ, אריה אדם

התושבים הותיקים . מי האדריכל שנבחר לתכנון הבניין, הם לא התעניינו בנושאים פרטניים יותר כגון

לא נמצאו מסמכי מכרזים או כמו כן . שזוכרים את התקופה לא יכולים להצביע בבירור על סיבת הבחירה

בין אם דרך קשרים או בין אם , אך האדריכל שנבחר. תחרויות ואף לא איזכור של אדריכלים אחרים

 .ית הציוני החדשבעל רקורד לא קטן בבניית הב, בהצבעה כלשהי היה אדריכל ציוני ומוכשר

בוילנה הייתה בזמנו קהילה יהודית גדולה והוא למד . חי בוילנה ולמד בה, 1920אהרן טינוביץ נולד בורשה ב 

טינוביץ החל ללמוד אדריכלות . 1938עם קבוצת יהודים מגובשת בגימנסיה ועלה יחד עם כל כיתתו לארץ ב 

. כנסו לוילנה הפסיקה זרימת הכספיםכשהנאצים נ .והנדסה בטכניון בעזרת כספים ששלחו לו הוריו מוילנא

ושילם בעצמו עבור לימודיו תוך כדי הגנה על המדינה , (שוטר היישובים העבריים) טינוביץ הלך לעבוד כנוטר

לאחר מכן התמנה למהנדס העיר וב . כשסיים את הטכניון התקבל לעריית חדרה כסגן מהנדס העיר. שבדרך

 .חדרהב פתח את משרדו הפרטי 1957

סגנון הבניה של טינוביץ תאם לסגנון . הציוניעבודותיו של טינוביץ היו בעיקר עבודות שקשורות למפעל 

, כינוי גנאי לאדריכלות ההסתדרותית - 3"התקופה האפורה"שכונתה על ידי צבי אפרת , הבניה של התקופה

על פי מוניו גיתאי , חמה שבהםמלהשנים של אחרי , 60ו ה  50בשנות ה  המגוייסת והסוכנותית של המדינה

בסגנון טינוביץ בנה שיכונים . גדול יותר צריך היה לבנות בצורה המונית ופשוטה וצריך היה לבנות – 4וינרוב

   5.ואור עקיבאיעקב זכרון , חדרה –בעיקר מעט צפונית לחיבת ציון , קומוניסטי אירופאי

                                                
1
 5ו  3נושא מערכת היחסים בין האדריכל למזכיר הכפר מופיע בראיונות בנספחים   

2
 2055אפריל , אריה אדם' מתוך ראיון עם מר  

3
 55' עמ, 2005, הוצאת מוזיאון תל אביב, "8490 – 8491בנייה ואדריכלות : הפרוייקט הישראלי", צבי אפרת  

4
  66' עמ, שם  

5
 – 2055יולי , קיסריה, אהרן טינוביץ –בנותיו ושל אדריכל בית העם , דורית ברזילי' שולה גל וגב' מתוך ראיון עם גב  

 5מופיע בנספח 
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אך אין לדעת אם הידידות הזאת , טינוביץ היו מאד מיודדיםישראל ויסמן ואהרון , על פי בנותיו של טינוביץ

 בקבלתכמו כן קשה לדעת מה היה משקל כוחו של מזכיר הכפר  .קודמת לבית העם או שהיא כתוצאה ממנה

ניתן לראות את ידו של טינוביץ בבית העם כאשר מדברים מה שבטוח הוא ש .ההחלטות האדריכליות במבנה

מחוץ לבית הוא , אף על פי שבתוך הבית הכל היה סופר מודרני. "דות אחרות שלועם בנותיו ומתבוננים בעבו

אך הקווים , בית העם בחיבת ציון הוא מבנה גדול ומרשים". הוא בנה את הארץ –תכנן בסגנון קומוניסטי 

ה אך ניתן לראות בו דמיון עם מבנ, אין מידע לגבי מקורות ההשראה לבניין. שלו הם קווים יחסית פשוטים

, ותוכנן על ידי זאב ויעקב רכטר, שנים לפני תכנון בית העם 5שנחנך ( 1 איור1 איור)היכל התרבות בתל אביב 

בדומה להיכל . אביה היה מודע להם היטב, ביתו של טינוביץ –גל אדריכלים שעל פי שולה , ודב כרמי

החיצונית ( .2Error! Reference source not found איור).בית העם תוכנן כשתי צורות גיאומטריות, התרבות

גבוהה יותר , הצורה השנייה. אולם עצמו לעולם החיצוןמלבן נמוך ופשוט המייצגת את התווך שבין ה –

 . לכאורה מהחוץ, המוכל בתוך הצורה הראשונה ומנותק, הלה היא האולם עצמו, ופחות סימטרית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.hatarbut.co.il 

 7591היכל התרבות בתל אביב  - 1 איור

 

 1177בית העם בחיבת ציון  - 2 איור
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, בארץ ישראל 60להרבה יצירות אדריכליות של שנות ה יצירותיו בדומה , ריכל של תקופתוטינוביץ היה אד

 .מעט קישוטיות ומעט מאד צבעים, בלוקים חשופים, דגלו בשימוש בבטון חשוף

אפור וחום והשתדל לא לחרוג , מספרות שהוא אהב את החיבור בין אדוםבנותיו  "היה צנוע בצבעים אבא"

שחשב על יצירותיו עד פרטי , עליו בתור אדריכל אך גם מהנדס דיברוכמו כן הן . מהגוונים של שלשתם

 .האוורור והתאורה הטבעיים

ש שהוא באמת בונה כי הוא הרגי, בנותיו של טינוביץ מספרות כי היה קרוב לפרוייקט בית העם של חיבת ציון

 .הוא נהג לנסוע לשם הרבה והוא שמח על ההזדמנות שנקרתה בדרכו. את הארץ

 

 :מיקומו של בית העם
 

הוא כליל התפארת ...( עד לחשבון סופי)י "אלף ל 200בו השקיעו המתיישבים כ , אולם רחב ידיים –בית העם "

, חדרי איפור, במה, מקומות 500המכיל כ , הבית גדול ומרווח, הדרך אליו בחורשת אורנים מוארת: והשלמות

               ".     יציע מקלט וכל השאר

 19651מזכיר הישוב , ישראל וויסמן                                                                                     

 

כזה שימשוך קהל מהישובים השכנים ויהפוך את חיבת ציון  –מרשים , התכנית הייתה לבנות מבנה גדול

 . המאפיין הראשון שבולט לעין במבנה הוא מיקומו בתוך הכפר. לאטרקציה

אחד הפרמטרים החשובים להבנת הזהויות בבית העם הוא הבנת המיקום שנבחר , 2מאמרו של ביקלסעל פי 

  .ומיקומו בתוך רשת הדרכים, לשדרות ועצים, היחס של המבנה לדשאים סביב, עבורו בתכנית הישוב

 שנמצאת בסוף הרחוב הראשי של, המקום שנבחר לבית העם הינו על גבעה מורמת מעט משאר בתי הישוב

במרוצת כאשר על הדרך פוזרו , נמתח מהכניסה לכפר ועד בית העםהישוב רחובו הראשי של  (3 איור).הישוב

ובית  מגרש הספורט, המועדון, המרפאה, הספריה, הצרכנייההשנים המבנים החשובים של הכפר כגון 

בעזרת שביל  ותפאורת  הגבעה ממשיכה את הסיפור, מה שממקם את בית העם כפרס בסוף מסלול. הכנסת

  .תוך חורשת אורנים עד הכניסה לבית העםשמושך את המבקר אל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 "˝חיבת ציון˶שנה הישוב  03זיסהויז קם לפני . ליד צריפו הבודד של א", פלס. ר  1
 557' עמ ,"בתי תרבות", ביקלס שמואל  2

 ארכיון חיבת ציון
 

  0827מחסן האספקה 

  0837ספריית הכפר 

  0841בית הכנסת 

 0846 סילו 

  0851הצרכנייה 

  0851מגרש הספורט 

  אנדרטת יד ושם

0853 

  0854בית העם 

 תאור המסלול בתוך חיבת ציון דרך מבני הציבור של הכפר ושנות ההקמה שלהם -3 איור
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משיחות עם תושבי הישוב עולה כי זה היה המקום  .קבלת ההחלטה לגבי מיקום בית העם אין תיעוד על

אך מבט על תכנית הישוב , אריה אדם מספר כי אלה היו אדמות רזרבה ללא פרסלציה ,הפנוי האחרון

מתכנן  –מראה כי החורשה שעליה יושב בית העם יועדה לכך על ידי ריכארד קאופמן , 1933המקורית משנת 

העובדה שקאופמן מסמן את מיקומו של בית העם . ן של הישובעוד לפני שנבנה המבנה הראשו –הישוב 

 .מבעוד מועד מסמלת את חשיבותו של בית עם בתוך ישוב בזמנו

ואם נסתכל על תכניתו של קאופמן נבחין בכך שבית , מיקום טיקסי שמיקומו של בית העם הוא, מובן אם כן

גן הילדים ובית הכנסת מקבלים , הספר בית .ים על אותה חורשההעם הוא אחד מני מבנים חשובים שנמצא

המבנים השונים הוקמו במקומות  אך בסופו של דבר (4 איור4 איור).את אותה חשיבות מבחינת מיקום

מה שמצביע על כך שלבית העם , מוקדשת לבית העם והגבעה נותרה כמעט כולה, וקמו כללאחרים או לא ה

הוא קיבל את המקום הכי טיקסי , תוהייתה חשיבות מיוחדת מבחינת מה שהוא סימל עבור אלה שיזמו או

 .הכי גבוה והכי פתוח, הכי ירוק, בכפר

שנמצאת סמוך לגבעת בית , (.5Error! Reference source not found איור)פרט חשוב היא אנדרטת יד ושם

  .(3 איור)העם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   250                                                        50          0 ארכיון ארץ ישראל

 7511ריכארד קאופמן , הישובתכנית  -4 איור

 מיקום בית העם במקור       מיקום בית העם היום    

 

 7591ויקטור חלוואני  –אנדרטת יד ושם  - 5 איור
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צורתה כמו של . תוך כדי בניית בית העם, בתחילת הקריירה שלו, האנדרטה ניבנתה על ידי ויקטור חלוואני

קשה למי שמגיע . שניספו בשואה, וכשנכנסים לתוכה צצים שמות הקרובים של בני הכפר, קונחייה מתכנסת

, אני משער. ם לאנדרטהאך לא עלה בידי בעבודה זו לקשור בין בית הע, שלא להבחין באנדרטה, לבית העם

, מבנה ממלכתי עם משמעות חשובה לכל תושב יהודי בארץ ישראל, שלא מקרה הוא שהאנדרטה של יד ושם

 .א בית העםיהלה ה –הלפני אחרון לפני ההגעה לפסגת הכפר  היא האתר

  .קשה להאמין שהקשר הויזואלי שנוצר בין השניים הוא יד המקרה

 

 :צורה וגודל
 

נה משדר בהמ. חושפת אותנו למבנה לא טיפוסי בנוף הכפר, הראשונה של בית העם בין האורניםההבחנה 

בדומה לתיאטראות שתוכננו באותה תקופה תחת הסגנון המודרני והאוירה של , שתי צורות גיאומטריות

והצורה , צורה אחת היא קופסא מלבנית שחיפויה הוא חיפוי אבן טבעית מקומית. 1בניית המפעל הציוני

בלוקים  –והיא חושפת את החומר ממנו עשויה , יושבת בתוכה בצורה שמזכירה דג בעל קוים ישרים, השנייה

 (6 איור).חשופים

 נתייחס אליו כהכניסה שהוא הבסיס המלבני כשנדבר על אולם . לשם פישוט העבודה נפריד בין שתיי הצורות

  ."קופסאת האולם" נתייחס כלאולם עצמו שמזכיר מעט דג , "קופסאת המלבן"

שבא לידי ביטוי במיקום החלונות ובקונטרסט בין , המבנה מקושט באופן מינימלי ואפילו דיסקרטי 

 אבן טבעית מקומית לחלק הקדמי של הקומה  –יש בו ארבעה מרכיבים חומריים דומיננטים . החומרים

 

 

 

 

 

 

 

 

חגורות בטון חשופות , בלוק חשוף לחלק העליון של המבנה ולחלק האחורי של הקומה התחתונה, התחתונה

 .וחלונות, שסוגרות את המבנה

הוא אפילו . ת הרושם שהוא רוצה ליצורולמטר, תאים לטקסיות שבהגעה אליומ, המבנה מונומנטלי בגודלו

, ביחס למבנים אחרים בכפר, גודלו. גדול ובולט יותר מבית הכנסת של כפר שחים בו עד היום לא מעט דתיים

אך נוכחותו , בחתך הורטיקלי הוא גבוה מכל בנייני הישוב פרט למגדל המים (8 איור).מסמל כח ושליטה

יחידות  80ישנן בכפר ערב הקמת בית העם  .לעומת מגדל המים שמהווה נקודה קטנה, בולטת גם בתכנית

השטח  .דונם 1.4בממוצע כ , יחידת משק הוא שטח המגורים שמוקצה לכל .2דונם 24כל אחת כ  –משק 

שטח מבנה בית העם הוא  ר"מ 200ל  100שטחי מבני המגורים הם בין  .דונם 17.610לבית העם הוא המוקצה 

 .תושבים 150בכפר ישנם פחות מ שכ, איש 500והוא יכול להכיל עד , 3ר"מ 624

                                                
1
גם כאן ניתן לעיין . יכל התרבות למבנה איננו מבוסס על חומר אקדמאי כי אם על שיקול דעתי בלבדנושא הדמיון בין ה  

 שנוגעים בנושא 2ו  5באיורים 
2
 "˝חיבת ציון˶שנה הישוב  03זיסהויז קם לפני . ליד צריפו הבודד של א", פלס. ר  

3
 2' תיק מבני ציבור מס, ארכיון חיבת ציון, "בקשת היתר בניה", הועדה המקומית עמק חפר  

 

 נכנסות האחת בשניהסכימה המדגימה את שתי הצורות ואיך הן  -6 איור
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של האדריכל יאמר כי נמצאו תכניות חלופיות שכנראה לא התקבלו בידי הועד אך היו פחות  צניעותול

בסדר לא , בסקיצות קודמות של האדריכל ניתן לראות רעיונות שונים שהיו לו על יותר חלונות .מונומנטליות

ראינו אולם קטן יותר שנכנסים אליו . וכניסה צידית דרך דשא האירועים, סימטרי אלא כמעט אקרעי

 (7  איור).פחות טקסי ויותר צנוע –ישירות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבחירה בגודל מרשים ומונומנטלי תואמת את מטרות בית העם שהוזכרו לעיל בנוגע ליצירת רושם בין 

בנוסף העובדה שבית העם יכול לאכלס פי שלש . המבנה בולט ומושך תשומת לב, הישובים הסמוכים

כאולם שישמש את תושבי הישובים , ת מימושו של ענף מכניס לכפראמאוכלוסיית הכפר מאפשרת 

הפשרת , והציפייה להתפתחות הכפר, נושא נוסף שנוגע בגודלו של בית העם הוא נושא דור העתיד. וכיםהסמ

בבית העם הגדול ישנה אמירה לעתיד שלפיה הכפר רוצה לראות עצמו גדול . קרקעות וגדילת האוכלוסייה

 . יותר בעתיד

 

 : חזיתות
 

חזית זו שנמצאת בתוך חורשת  (10  איור9 איור(.הכניסה –החזית הדרומית היא החזית המייצגת של הבניין 

החלק . היא סימטרית בציר ורטיקלי ומשתנה בציר ההוריזונטלי. צים ובבסיסה דשא היא הכי מטופלתהע

משתרעות דלתות , כמעט לכל הגובה, כשבמרכזומקומית  טבעיתמחופה אבן  בקופסאת המלבןהתחתון 

נסוג פנימה ומשנה את  והוא, (קופסאת האולם) ן בחזית שייך לאולם עצמוהחלק העליו. מזכוכיתהכניסה 

ומשתנה בהוריזונטל בכמות , כאשר הוא שומר על הסימטריה הורטיקלית, החומריות שלו לבלוקים חשופים

 . הפתחים והמרווחים בינהם

היא , 1אשר מתוארת כאבן ציקלופית, אבן טבעית זו. השימוש באבן טבעית יכול להתפרש כאמירה מסויימת

העובדה שהיא מונחת כמעט כמו שהיא נחצבה , ב המחוספס והלא עדין שלההעיצו 2.תסוג של אבן גיר מקומי

 .ולארץ לטבע, מסמלת איזשהו קשר לקרקע, בת ציוןלא רחוק מחי

 

 

 
                                                

1
 2' תיק מבני ציבור מס, ארכיון חיבת ציון, 5962דצמבר , "רשימת הכמויות ותאור העבודה", טינוביץ אהרן  

2
המידע הוא מתוך סיכום כנס החברה . והיא נקראת דולומיט, בקרבת חיבת ציון, אבן זו יכולה להיחצב באיזור הכרמל  

 .2006הגיאולוגית הישראלית בנצרת 

 2הצבעים מתייחסים לאיור 

 
  ר"מ 304מחסן האספקה 

  ר"מ 011ספריית הכפר 

  ר"מ 151בית הכנסת 

  ר"מ 51סילו 

  ר"מ 011הצרכנייה 

  ר"מ 461מגרש הספורט 

  ר"מ 513בית העם 

  011בית מגורים גודל ממוצע 

 ר"מ

אמדן גדלים למבני הכפר על פי תכנית הכפר  -8 איור
 11 משנות ה

 
בית עם צנוע יותר בחלוקת  –הצעה לתכנית בית עם של מומשה  – 7  איור

 החללים בתוכו

0                 5                                                                              25 
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 (.13Error! Reference source not found איור11 איור12 איור).המערבית והמזרחית הן די דומות ותהחזית

. בשתיהן ישנו המשך בקומה התחתונה של האבן הטבעית מהחזית הדרומית, בחזיתות אלה אין סימטריה

אנו עוברים , שקיעת המרפסת מודגשת גם בשינוי החומר .בקופסת המלבןלאחר מכן ישנה מרפסת שנוגסת 

רצפת המרפסת מדורגת והיא  ,האולםכאילו הקיר של המרפסת הוא הצד החיצוני של , לבלוקים חשופים

יוצא פנים האולם בחזיתות אלה . אשר מתחבר עם הטופוגרפיה של הגבעה, רומזת על דירוג פנימי של האולם

  .הגבעהל א החוצה ומתחבר

והוא מדבר על אדריכלות , השימוש בבלוקים חשופים חוזר בחלקים השונים של המבנה הן מחוץ והן מפנים

מוטב להראות . מכיסוי ומהטעיה, כיאה לאדריכלים בני תקופתו נמנע מהסוואה, טינוביץ. שרוצה להיות כנה

את , יט את תפרי ההתפשטותלהבל, להבליט את הקונסטרוקציה, את החומרים הטבעיים ולהמעיט בטיח

כנות זו שחוזרת בכל המבנה היא מאפיין תקופתי של אדריכלות ציונית  1.מפגשי הבטון ואת חורי הפיגומים

. החזית המזרחית מתחברת לדשא החיצוני שממשיך את הדשא של הכניסה למבנה .60מתפתחת בשנות ה 

מה שמקבל , 2ויות תחת כפת השמיםדשא זה הוא המשך ישיר של האולם הפנימי והוא משמש להתכנס

  .הדגשה בעזרת הדלתות הרחבות שהם הפתחים שמחברים בין הפנים לחוץ

                                                
1
צבי , "8490 – 8491בנייה ואדריכלות : הפרוייקט הישראלי"מתוך , "תרומתינו לאדריכלות החדשה", אבא אלחנני  

 97-96' עמ, אפרת
2
 2055מרץ , צביה זיסהולץ' מתוך ראיון עם גב  
 

 
 תמונת חזית דרומית של בית העם -9 איור

ישנם פרטים חסרים כגון האבן הטבעית )תכנית חזית דרומית של בית העם  -10  איור
 (5ושורת החלונות העליונים שניתן להשלימם מאיור 
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כ  "והחורשה גם מסתיימת כמה מטרים אח אלא שכאן ממוקמות הקופות, דבר דומה קורה בחזית המערבית

לא  קופסאת המלבן. רק כמה עצים וחול –אלא מוזנח מבחינת גינון , ולכן האיזור הזה לא מטופח בדשא

התקרה היא פס בטון . במרפסות ניתן לראות עמודים שתומכים את תקרת קופסאת המלבן, נשברת לגמרי

לאחר השקיעה של המרפסות ישנה חזרה לצורת . חשוף שמקיף את הבניין כולו וסוגר את צורת המלבן

כאשר האיזור , ם חשופיםאלא ממשיכה להיות חזית של בלוקי, ההקדמה למבנההמלבן אך היא כבר איננה 

והוא המשך ישיר של , החלק העליון של שתי החזיתות הוא זהה. הזה הוא הצד החיצוני של חדרי ההלבשה

, אולי, ומאפשרים םבלוקים חשופים המעוטרים בחלונות קטנים המסודרים בצורת צלבי - קופסאת האולם

תודות לתנועת הגג , ור בכיווניות המבנהבחזיתות הצדדיות הללו ניתן להבחין בביר. איוורור של המבנה

 .שמנהלת שיח עם הטופוגרפיה ומספרת לנו מעט על פנים המבנה והפונקציה שלו

 

 

 

  

 

 
 תמונת חזית מערבית של בית העם  – 12 איור

 תמונת חזית מזרחית של בית העם  - 11 איור
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קיר שטוח ללא שקיעות של בלוקים חשופים אשר בה שתי , הינה חזית לא מטופלת 14 איור)החזית האחורית

 .כניסות צידיות תחתונות למקלט ודלת רחבה מברזל להכנסת תפאורה ישירות לבמה

 .הגינון לא מטופל, גם כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מבנהבפנים הזרימה 
 

 Error! Reference):אלא בתכנית פרט לדברים קטנים שלא רואים אותם, המבנה תוכנן באופן סימטרי מאד

source not found.סטיות כל אלה הם  –' הקופות וכו, שירותים בגדלים שונים, מדרגות יחדר (16 איור

היות ואילו לא , והם לא משפיעים על הרושם הראשוני של המבקר, בתוך חדרים מהסימטריה שקורות

 . ךחדרים שהמבקרים נוטים לשהות בהם לזמן ממוש

 

הגג שונה וחסר חלון נוסף על כל שלש חלונות כפי שניתן , מדוייקתהתכנית אינה . תערביתכנית חזית מ -13 איור

 אין תכנית לחזית מערבית אך היא דומה מבחינת התכנית לחזית המזרחית. 77לראות באיור 
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ניתן לראות את דלת הכנסת התפאורה ואת הכניסה הצידית . תמונה חלקית של חזית צפונית -14 איור

 .למקלט
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 (19 איור)ובתוכו מטבחון קטן מאד, המבנה תוכנן כך שהכניסה תהיה דרך פואיה שנמצא בקופסאת המלבן

הגישה לאולם מהפואיה . מימיןלבנות שירותים קטנים ו (18 איור18 איור)משמאללבנים גדולים ושירותים 

1פואיה מדרגות שעולות ליציעמשני צידי ה. נעשית במספר דרכים
ומתחתם הכניסות , (18 איור18 איור)

לאורחים שחוסם כניסה ( 19 איור19 איור)קטןהמזנון הממול הכניסה למבנה . בקומת הפואיה שרותיםל

מצידו של המזנון בין הדלת . ישירות אל הבמה –אך מאפשר הצצה לתוכו , אמצעית ורחבה לאולם התיאטרון

 .18 איורשתי כניסות לאולם, ומשני צידי המזנון . (17  איור)למזנון ישנה העלייה לחדר ההקרנות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
1
 .אך הם תוספת קיימת בשני הצדדים באופן סימטרי, לא מופיעים בתכנית שמוצגת בעבודה זו 57גרמי המדרגות שבאיור   

 
 התכנית ישנה בהגדלה . תכנית המבנה -16 איור

 1בנספח 
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 ארכיון חיבת ציון

הגג נראה שונה  –החתך אינו מדוייק . חתך אורכי של המבנה -15 איור
 8החתך ישנו בהגדלה בנספח . במציאות

 
דלת מתחתיו מובילה . גרם מדרגות לימין הכניסה – 18 איור

 וילון שחור הוא הכניסה לאולם. לשרותי הגברים

 
מאפשר הצצה אל תוך האולם , מזנון מול הכניסה למבנה – 19 איור

 והבמה

 
 גרם מדרגות לחדר ההקרנות -17  איור
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 Error! Reference source not)הבמההטופוגרפיה של המבנה מתחילה לרדת במדרגות לכיוון , מרגע הכניסה לאולם

found.) , רוחב . ממש כמו באולם קולנוע או תיאטרון –כך שמכל מקום באולם ניתן לראות את הבמה

מטרת המדרגות הייתה לאפשר . המרחק חושב לשם הכפלת שימושים .כל אחת' מ 2.4המדרגות הללו הוא 

מצד אחד ניתן לדחוס ב . רב שימושיות תוך כדי שמירה על מבט ישר לבמה ללא הפרעה מצד הנוכחים באולם

השימוש . כל שלש שורות ישנה ירידה במפלס -וכך נוצר דירוג של שורות , כסאות שורות של שלש' מ 2.4

ובכל מדרגה ניתן היה לשים , כשכאן מדובר על כינוס סביב שולנות, שולחנות ישיבההנוסף היה בהכנסת 

 .שורת שולחנות

הרצפה מעוטרת . רצפת המבנה היא אחד המקומות המעטים בהם ניתן למצוא עיטור מסויים במבנה

ת ההבדל בין רצפ. 20/20של מרצפות מוזאיקה , אדום ולבן –במשחקים גיאומטרים בין שניי צבעים 

בעזרת המשחק בין שתי  מסתמן( 21 איור) לרצפת האולם המרכזי( .Error! Reference source not found)הפואייה

מדובר בפסים , כאשר בפואיה העיטור כאילו מתפרס ממרכז הפואיה בעוד שבאולם, צבעי המרצפות הללו

 .לבמה ויוצרים כך סוג של טישטוש עד אשר מגיעים, אלכסוניים שמשנים את כיוונם בכל מדרגה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וצניעות החומר כאשר , גם בפנים האדריכל משחק עם שקיפות המבנה, בדומה לחלקו החיצוני של המבנה

מדרגות מעץ המונחות על שלד פלדה  דרךהעליה ליציע . הוא חושף את בלוקי הבטון כמעט בכל קירות הבניין

 איור)כולל חדר ההקרנות הוא בלוקים חשופים, היציע כולו. הכל מאד ברור –אין התחכמויות . (18 איור)פשוט

22) . 

, בפנים האולם מרגישים את הקישוטיות של החלונות. (22 איור)אלמנט קישוטי נוסף מתרחש בחלונות המבנה

, 1אחד לסרט ואחד לתרגום –שם היו צריכים למקם שני חלונות הקרנה , והוא חוזר על עצמו בחדר ההקרנות

 . חלונות המבנה והנה ממוקמים כאן ארבעה חלונות ריבועיים שמדברים בשפת

 

                                                
1
 2055מאי , דוד אלבאום' מתוך ראיון עם מר  

 

 .עד הבמה, זווית בכל מדרגההאלכסונים ממשיכים ומשנים , באולם. משחק הצבעים של המוזאיקות -21 איור

 
המוזאיקות מסמלות מרכז שממנו מתחילים , בפואיה -מול הכניסה . משחק הצבעים של המוזאיקות -20 איור

 להתפזר אלכסונים
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 איור)העצמה אך בפנים המבנה הוא מקבל, צידו החיצוני של הבנייןקיבל ביטוי בהשיח בין התקרה לרצפה 

. רהושנית כל הצו, מוזאיקות הבטון ברצפה אל מול העץ בתקרה – ראשית כל ניגודיות החומר. (23 איור22

האפקט העיטורי של המרצפות יוצא בלבול אופטי , בעוד מדרגות הרצפה מצביעות בפירוש לכיוון הבמה

האדריכל , יםגלי כמו , וזה מתחזק בקווים הבלתי ישרים של הגג, שמוציא את המתבונן מהחד משמעיות

שיח המאד מעניין ה. בלתי ישר ולא חד משמעי, לייצר תחושה של קו זורם, בחומר קשיח כמו עץ –מצליח 

מורמת , לםובימת הא. המקום אליו כולם צופים, הזה מוביל אותנו אל גולת הכותרת של האולם

הוא מסביר כי מהאופי הלא מסחרי של בתי העם , במאמרו של ביקלס על בתי התרבות( 23 איור).מהרצפה

להקיפו ולהיות מוקפת על . הבמה צריכה להיות חלק מהאולם. "בישובים מתבקש אופי שוויוני גם לבמה

הקיר . ולם אחרעהיא כאילו כניסה אל  ,ת ציון איננה חלק מהאולםהבמה באולם בית העם בחיב 1"ידו

אלא טיח כתום שמצביע על , שמפריד בין האולם לבמה הוא כמעט הפנימי היחיד שאינו בלוקים חשופים

את מטרת המבנה להיות , במת המבנה מדגישה את מטרת המיסחור של המבנה. מעבר למשהו נעלה יותר

 . וב חיבת ציוןלענף מכניס ולשווק את היש

                                                
1
 558' עמ, "בתי תרבות", ביקלס שמואל  

 
 .ועיטורי החלונות הצלביים, בלוקים חשופים בפנים המבנה -22 איור

 
 מדגיש את היחס בין הרצפה לתקרה וההובלה אל הבמה, תמונה מפנים האולם – 23 איור
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המראה של במה מצד הצופה תמיד שונה מזה שזוכה לו . הבמה עצמה לא נעשתה למבקרים כי אם למופיעים

התקרה מפסיקה להיות תקרת עץ ואנו נחשפים . הבמה היא שונה כאשר נמצאים עליה, המופיע ואכן

 Error! Reference source not).מלמעלה גלקונסטרוקציה הפנימית של הגג ולאסבסט החיצוני שמכסה את הג

found.)  בצידי הבמה היציאה לחדרי . דלת פלדה לא יפה כל כך שיועדה להכנסת תפאורה –בחלק האחורי

בחלקם בטון , כל אלה חדרים פשוטים –דרגות של הירידה למקלט לחדרי השירותים ולחדרי המ, ההלבשה

 .קרמיקות פשוטות וזולות, חשוף ללא טיח

עם זאת היכולת . אחד המאפיינים במבנה של טינוביץ הוא הפשטות והשיקפות שעליה דיברנו בפרק הקודם

באה היטב  מבקרוהשליטה על תחושת ה, לכיוון האמירה האמנותית, שלו לעבור שלב אל מעבר לשקיפות

ועדיין עושה , בקונטרסט בין חומרים שונים וטכניקות שונות, לידי ביטוי בשימוש החומרי שלו בפנים המבנה

 .רושם שהכל נשאר מאד פשוט וצנוע

 

 :מיזוג ותאורה
 

האולם מנותק , היות ומדובר באולם הקרנות ותיאטרון. ניתן לראות שהאדריכל חשב על נושא האורור

בצורה מזערית כך שתוכל , האדריכל פיזר חלונות בחזית המערבית והמזרחית, אך עם זאת, החיצוןמהעולם 

החלונות הם חריצים קטנים ומרובעים שלא מכניסים הרבה אור . (11 איור12 איור) להתקיים זרימת אויר

פיזור החלונות נעשה באופן שמתחשב , מעבר למחשבה על זרימת אויר. כך כשמדובר באולם גבוה וגדול כל

, מאפשר את תפיסת הקווים הריתמיים שלו שהם ,מבנה בסדר גודל כמו של בית העם .בעיצוב המבנה

הקרובים  קופסאת האולםהחלונות של . בצד מערב ומזרחניתן לראות את החלונות  .החלונות –במקרה זה 

והם  40X40והם מתייחסים לטופוגרפיה בעוד שבחלק העליון גודלם הוא  90X50 גודלם הוא, לרצפה

 .בצלבים המסודרים כמעטרים את המבנ

 . מספיק אוורור טבעי לבית כל כך גדול בארץ כל כך חמהאנשי הכפר סיפרו כי לא היה , התכנוןלמרות  אך

אך חוסר האורור הוא בעייתי מאד היות ובאולם , חוסר תאורה טבעית הוא דבר טבעי אולי לאולם תיאטרון

היא נמצאת  –קשה מאד להחלפה , התאורה הלא טבעית שממוקמת בגג, על כן ףנוס, הנוכחי אין מזגנים

  .כלומר הרבה כסף, המבנה הוא מבנה שדורש תחזוקה רבה, ולכן. מאד גבוה

 

 :גג המבנה
 

בחוץ . והוא שונה מבפנים ומבחוץ, הוא לא ישר, טינוביץ במבנהגג הבניין הוא הביטוי האדריכלי ביותר של 

הגג הוא גלי –בצידו הפנימי של האולם . ויוצרת משפך לאמצע המבנה. התקרה היא משופעת לשני כיוונים

, 601ה  תבמרכז הסטודנטים בגבעת רם בשנו, קין'בפרוייקט הבריכה של שמואל מסטצ. והוא עשוי מעץ

במבנה שהייחודיות שלו היא , ומייצר ארכיטיפ, טוטייפים ושיכפולםקין יוצא מהאפנה של ייצור פרו'מסטצ

לבין רצפת הבריכה בפנים  ישנו דו שיח בין הגג המשתפע –במבנה זה הגג מספר את מה שקורה בתוכו . הגג

במקרה של בית העם . קין חושף את פנים הבניין על ידי החוץ שלו'ובכך מסטצ, שעושה את אותה פעילות

הוא ממקם את הבניין על גבעה ונותן לטופוגרפיה להכתיב את הקווים , ינוביץ עושה דבר דומהט, בחיבת ציון

ושם  –ביותר לבמה  השהנקודה התחתונה ביותר היא בשורה הקרוב, ומייצר כמו משפך של הרצפה הכלליים

אך גג המבנה בהחלט . ללא הדירוג –גג המבנה מספר את אותו סיפור בקווים פשוטים יותר . ישנה עלייה

                                                
1
 70' עמ, "8490 – 8491בנייה ואדריכלות : הפרוייקט הישראלי", צבי אפרת  
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משהו , כלומר –ארכיטיפ , טינוביץ מייצר גם כן, בעזרת הגג (25 איור).מצליח לשקף את הפנים של המבנה

 . מיוחד ושונה שמבליט את בית העם לא רק ביחס למבני הסביבה אלא ביחס לסגנון הבנייה בארץ בכלל

וכה עובר החשמל והתאורה של הגג הוא בעצם דאבל סקין גדול שמכיל קונסטרוקציית ברזל שבת

נובעים גם כן מתוך , צורתו הגלית והמרווחים שבין פסי העץ, האוויר שבחלל התקרה( 24 איור).המבנה

על מנת לחליף מנורה יש לעלות לגג ( .Error! Reference source not found).מחשבה על אקוסטיקה נכונה באולם

 . 1ולהיכנס לתוך הקונסטרוקציה וללכת בתוכה עד נקודת ההחלפה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :המקלט
 

שהמקום , מן הראוי היה. המדינה החדשה מוקפת מדינות עוינות הרגישה צורך להתגונן, באווירת התקופה

. יהיה גם זה שיגן עליהם בעת צרה, זה ששם לו למטרה לאחד את בני הכפר, שמכנס את כולם לשמחות

ם ועמודים נבנה מקלט שכולו מבטון עם זיון רב במקומות מסויימי, בקומת המרתף, מתחת לבמת האולם

ובו כמה , היה חלל אחד, שלא עובר את התקנים של היום, המקלט. שמחזיקים מפתח של כל רוחב האולם

(. מהחזית הצפונית של המבנה)חיצוניות ושתיים , שתי כניסות מתוך האולם. וארבע כניסות, תאי שירותים

היות , ש היום את תנועת הנוערהמחסן משמ. מים ותרופות, מתחת לכל חדר מדרגות פנימי ישנו מחסן לאוכל

                                                
1
 5סיפור על החלפת מנורות גג ניתן למצוא בנספח   

הקבלה בין . 91ארכיטיפים של שנות ה  -25 איור
 הרצפה לתקרה

 

 בית העם של טינוביץ

 
 קין'הבריכה של מסטצ

 

 הרכבת הקונסטרוקציה של הגגטינוביץ על רקע בית העם בזמן  -24 איור

 
 

 ארכיון חיבת ציון
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, אך בזמנו הוא הצליח להכיל את מחצית הישוב .ן העכשווי ואינו יכול לשמש כמקלטוהוא לא עומד בתק

 1.הצרכנייה ידהמחצית השנייה שהתה במקלט של. במלחמת ששת הימים –שנים מעטות אחרי בנייתו 

 

 

 
 

 חיי בית העם

 

 

 

 

 :השימוש בבית העם
 

 30היא  65שנת  1. דברים חשובים 2התאריך שנבחר מסמל ( 28 איור,28 איור (.1965למאי  6בית העם נחנך ב 

היה ערב יום  1965למאי  6וה . שנה ליסוד הנקודה 30 כלומר, שנה לאחר ההכרזה על הנקודה חיבת ציון

כך שאירוע פתיחתו של בית העם שוזר את סיפור עצמאותו של כפר קטן בסיפור עצמאותה של .העצמאות

 .המדינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 4ו  5מופיע בראיונות בנספחים השימוש במקלט המבנה נושא   1

 
 ארכיון חיבת ציון

 
 תכנית עבודה למקלט -26 איור

 ארכיון חיבת ציון

 בית העם ערב החנוכה -27 איור
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ישראל . כך ניתן להסיק מכמות וזהות הדוברים בטכס, אירוע הפתיחה היה אירוע גדול בקנה מידה איזורי

לישוב את  היה חג עמק חפר כולו ובבית העם החדש הביאו" בת ציוןיח"חגה של "וויסמן דיבר על הטכס 

     1."ברכתם אישי ציבור מכל החוגים והזרמים

ר "יו –זיו אב  ,ר חרב לאת"יו –החבר תאופיק  ,מראשוני מרכז עולי רוסיה –החבר שנוני : בין המשתתפים

 –ישראל ויסמן  ,ר ועד הכפר"יו –יוסף ליזברברג  ,ר מועצת עמק חפר"יו –חים בן צבי  ,התאחדות האיכרים

מזכיר כפר  –שלמה בר חי  ,רב כפר הראה –ישראלי . ש , מראשוני הכפר –ה זיסהולץ מש , מזכיר הכפר

כי ימצא , את תקוותםרוב הנאומים הביעו . (9נספח )הרב נריהו, המרכז החקלאי –אברהם הרצפלד , הראה

מה שמבליט את הדאגה לעתיד 2 ,קרקעותפתרון לבעיית דור ההמשך וחוסר היכולת להתפתח מבחינת 

 .נושא שהוזכר כבר קודם כטריגר לקבלת ההחלטה על הקמת בית העם, הכפר

הוחלפו למילות  רה שירי ארץ ישראל ושירים עממיים שמילותיהםהכפר שש בהמשך הערב הופיעה מקהלת

3על הכפר
ובנוסף הועלתה הצגה בה המשתתפים הם מבני , .Error! Reference source not found(29 איור)

אלא כדי להדגיש את , תוכן ההצגה ומקורה לא נבחרו במקרה. בן הכפר –הוא של דוד גולני  הכפר והביום

האדמה ": ההצגה הידועה של אהרון אשמןההצגה שנבחרה היא . עמלו של תושב הכפר בכל השנים שעברו

  (30 איור)".הזאת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
1
 "˝חיבת ציון˶שנה הישוב  03זיסהויז קם לפני . ליד צריפו הבודד של א", פלס. ר 

2
 "שנה למושב חיבת ציון 03", ישראל שיוו  

3
 2055מרץ , צביה זיסהולץ' מתוך ראיון עם גב  

 לת הכפרהמק -29 איור

 בית העם ערב החנוכה – 28 איור

 
חיבת ציון ארכיון  

 

 ארכיון חיבת ציון
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הגיבורים המרכזיים הם המתיישבים . באדמה הזאת אשמן עורך מיתולוגיזציה של מעשה ההתיישבות

התכנית  1.איתני הטבע –שנאבקים בגיבורים לא פחות גדולים , שמקנים להם מעמד של גיבורים גדולים 

השנים  עם כפרס על עמלם של תושבי הכפר כלההאמנותית של ערב חנוכת הבית מצדיק את קיומו של בית 

ומקום של שווים בין ישובי , מקום של ביחד וזוהי מתנה שמשדרגת את כפר חיבת ציון ומעניקה ל. האלה

בית העם החל . אך הנה ראינו כי בית העם לא תוכנן רק בשביל איחוד הכפר תחת קורת גג אחת. הארץ

הכניס כמות רבה של על המדרגות סודרו שורות שורות של כסאות וניתן היה ל. לשמש כקולנוע איזורי

בני הכפר לא . אך תושבי הכפר מספרים שהאורחיםם מחוץ היו עושים רעש ולא שומרים על הסדר. אנשים

ובית העם הפסיק , היו מוכנים לנהל בית קולנוע שדורש תחזוקה ושמירה מפני התפרעויות של אנשים מחוץ

 .מהר מאד לשמש כבית קולנוע

בהם נערכו שולחנות על גבי הרצפה המדורגת ונעשו הופעות , ת הכפרפעמים אחדות שימש בית העם לחגיגו

הפכו ללגיטימיות החגיגות , וככל שהזמן עבר, נושא המיזוג והתחזוקה היה לבעייתי ביותר .על גבי הבמה

עד היום מוציאים שולחנות החוצה . ולא בתוך האולם, צמוד לחזית המזרחית –בדשא שמחוץ לאולם 

הוא נפתח רק בחגי עצמאות או . בני הכפר החלו להמעיט בשימושו של בית העם. וחוגגים על הדשא

 1975ב . היו מעט פעמים שהוא הושכר לשימוש חיצוני, בנוסף. שנים לכפר 75כגון ציון  –באירועים מיוחדים 

תושבי הכפר . והוא ניצח חזרות במשך שבוע, הטה הזמין את האולם לחזרות עם הפילהרמוניתזובין מ

 2.והיה קשה לעבוד שם, מספרים כי התזמורת סבלה מחום

 

 ממקדש לפיל לבן
 

 –כלומר , רוב הישובים שבנו בית עם עשו זאת מצורך של תרבות מתפתחת וחברה מתפתחת, על פי ביקלס

במקרה של . כלוסיית הקיבוצים והמבנים הקטנים כבר לא הצליחו לספק את הצורךהיו תחזיות לגידול באו

החליט ועד הכפר להקים בית עם , אנשים עמדו לעזוב מחוסר מקוםעוד ב. הפוכההתחזית הייתה , חיבת ציון

נדה מעט מגלומנית לכפר בסדר גודל כמו זה של חיבת 'בית העם תוכנן עם אג. איש 500עם בעל מכסה של 

                                                
 , ש ברך כצנלסון בכפר סבא"דף העשרה מתוך אתר הבית של בית הספר ע, האדמה הזאת"  1

                                                                                               ks-edu.org/schools/katza/LearningMaterials 

 
 5ניתן למצוא בנספח  הקושי לעבוד בתנאי המיזוג של בית העםסיפור על   2

 "האדמה הזאת" –תושבי הכפר משחקים בהצגה  -30 איור

 
 ארכיון חיבת ציון
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על בית קולנוע לכל הישוב או  הפרוגרמה דיברה .פחד והרגשת קיפוח שהוזכרו לעיל, וזאת מחמת דאגה, וןצי

היום אין קונה  .אך במציאות של היום המבנה הלא ורסטילי פשוט גדול מדי .על בית עם לישוב גדול יותר

עבור  גדולהיופי בתכנון . אך ללא שימוש, מבנה בית העם נותר היום כשם שהיה בעבר. לפרוגרמה המקורית

. הופך אותו לקשה מאד לתחזוקה בנהגודלו העצום של המ. היה אולי גם הקללה של המקום –ישוב כזה קטן 

מיזוג , ר"מ 600שמשתרעת על שטח של כ  תוך הקונסטרוקציה של גג המבנההחלפת מנורה דורשת עליה ל

ונקיון של מבנה כל כך גדול הוא סיפור , ל מיזוג מלאכותיהמבנה מתאפשר רק בהשקעה כלכלית לתוספת ש

, היציע ננעל מסיבות בטיחותיות –הקומה העליונה . מעבר לתחזוקה ישנם כמה ליקויי תכנון. לא פשוט

אך מגבילות את השימוש באולם רק בתור אולם תיאטרון , וכמובן נושא המדרגות שנראו בזמנו כרעיון טוב

ישנם מספיק בתי קולנוע וגם , לבית העם על מנת לראות סרט הגעהכשבעידן הנוכחי אין צורך ב, או קולנוע

  .טלוויזיות משוכללות

אדפטציה של . מדוע לא עושים אדפטציה למבנה והופכים אותו למשהו אחר, השאלה המתבקשת היא

בעידן שבו אין אינטרס להשקיע בפיסת היסטוריה שמסמלת , המבנה למשהו אחר היא השקעה כלכלית

חלק מוותיקי הכפר כבר , הזמנים השתנו –הוא לא כמו זה של פעם של היום הביחד . ו מערכםערכים שאיבד

השורה  .והעידן הנוכחי הוא עידן שפחות מקשר אנשים למקום, הרבה צעירים עזבו את הכפר, לא בין החים

של גם השקעה חיצונית . בכפר אף אחד לא מעוניין כרגע להוציא עוד כסף על המבנההתחתונה היא ש

היות ושימוש חיצוני בבית העם מצריך מקומות חניה , לא באה בחשבון, אירגונים שישמישו את בית העם

 .וסכנה להתפרעויות, רעש לתושבי המקום, נוספים

 .כפיל לבן בתוך הכפרנותר בית העם 
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 סיכום
 
אף מדמה ברוחי  ואני, ההזמנה שמכניסה אותנו למבנה הגדול משולה בעיני לכרטיס תיאטרון או קולנוע"

ומעל לבנין אני . לאחר שנעמוד בתור בין צינורות המתכת העגולים, שהיא אמורה להינתן לנו מבעד לאשנבים

בעוד גברים בחליפות ערב שחורותונשים בשמלות , מצפה לראות שלט ניאון ענק עם שמות כוכבי הערב

. ו באים והאשנבים עומדים בסגירותםאך אנ. ארוכות ומעילי פרווה נכנסים לאולם בקלות נינוחה וטקסית

 1"איש אינו שולף הזמנה או כרטיס

 

ואולי החלום על בית עם , אולי בגלל שלא קראו לזה בית קולנוע אלא בית עם, החלום של בית קולנוע התנפץ

 .התנפץ בגלל שקראו לזה בית עם אבל תכננו בית קולנוע

 2"כתיאטרון –ותיאטרון , בניין של משרדים חייב להיראות כבניין משרדים"

 .וכשפונקציית התיאטרון ירדה מהפרק בית העם והחלום שבו נשארו כפיסת הסטוריה נטושה

גם הבחירה בחיבת ציון נבעה . תמיד כשאני כותב עבודה על נושא לא מוכר אני מתחיל אותה בסוג של ניכור

אני קורא אותה , אך כשאני מתבונן היום על פיסת ההסטוריה הנטושה. מי נוחותמבחינתי בעיקר מטע

 .יכול להפוך למעניין ביותר, ולא משנה כמה משעמם הוא ירגיש בהתחלה, כל נושא בעל הסטוריה. אחרת

הוא מספר על ישוב . בית העם בחיבת ציון הוא ספר מרתק שמספר על תקופה של התחלה ושל בניית המדינה

, בית העם מספר לנו סיפור על ההוה. הרגיש מקופח וההרגשה הזאת דחפה אותו להישגים מרשימים שתמיד

הוא מספר לנו על כשלון שאולי נבע . ביום יום שלנו, בתרבות שלנו, ועל איך שדברים השתנו בחברה שלנו

 .מהסיבות הלא נכונות

 

או , חיבת ציון ישאר נטוש לתמידשבית העם ב, אחרי שכתבתי את העבודה הזאת, קשה לי לחשוב היום

 . יהרס לטובת בניין אחר –לחילופין 

 .עבורי –ולמה שהוא מסמל , לפחות אני מתנחם בעובדה שיצרתי תעוד כלשהו למה שהוא סימל

הוא קשור לא רק . אלא גם ברמה הארצית, לא רק ברמה האיזורית, בית העם בחיבת ציון הוא מבנה מיוחד

 .להיסטוריה של המדינה כולה אלא, להסטוריה של הכפר

 

והוא יעבור תהליך נאמן של שימור , ות ומשקיעיםכולי תקווה שיום אחד חשיבותו תוכר בקרב מקבלי החלט

 .תושבי חיבת ציון יפסיקו להרגיש מקופחים, אולי אז. אותנטי

  

                                                
1
 45' עמ, "חיבת ציון", מלצר יורם 

צבי , "8490 – 8491בנייה ואדריכלות : הפרוייקט הישראלי"מתוך , "תרומתינו לאדריכלות החדשה", אבא אלחנני  2
 97-96' עמ, אפרת
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 נספחים

 

 2004-1974מנהלת בית העם בין , ראיון עם צביה זיסהולץ – 1נספח 
 
 

 23-03-11: תאריך
 צביה : שם

 זיסהולץ: שם משפחה
 חיבת ציון, הראשונים: כתובת
 046365392: טלפון

 : סכיום ראיון

 מנהלת ארכיון חיבת ציון 

  2004-1974בין , חיבת ציון –מנהלת בית העם 

  לא התגוררו בישוב 1937עד שנת 

   על ידי אהרון טינוביץ 1964בית העם נבנה ב . 

  תושבי המקום –הכסף הגיע מבפנים. 

 בית כנסת, מועדון, גן ילדים, מבנה הספריה: ברגע בניית בית העם היו במקום כבר כמה מבנים ציבוריים. 

  אך לאחר הבנייה ראו , ואז החליטו לבנות את גן הילדים –בהתחלה גן הילדים היה בעזרת נשים בבית הכנסת
 .המבנה החדש עבר הסוואה למועדון, כי אין מספיק ילדים ושלחו אותם לגן הילדים של כפר הרואה

 היו התנגדויות בגלל כסף וגודל, ום לחגיגותבעקבות מחסור במק, היה צורך בבית עם. 

 המתנגדים רצו בית עם הגיוני. המזכיר וחברי הועד רצו לעשות מבנה גדול. 

 אנשים רק החלו להתבסס במשקים, התקופה הייתה לא טובה. 

 חונך בית העם 1965ב . 

 וא לא בטיחותיהיציע ה, שירותי הגברים גדולים משל הנשים, המבנה בנוי עם מטבח מאד לא נוח וקטן ,
 .והריהוט חייב להתאים לתכנון המאד לא רגולרי

 הוא משמש היום את תנועת הנוער האיחוד , המקלט לא תקני לגבי הוראות הבטיחות של היום בתור מקלט
 .החקלאי

 כיום משתמשים בשולחנות בחוץ לחגיגות ואיחודים. 

  הילדים שלי . החלפה היא פוצדורה כל –והאלמנטים של החשמל נמצאים עליה  –תקרת העץ מאד גבוהה
ישנו פתח מרובע קטן קרוב לחדר ההקרנות ומשם מטפסים אל תוך הגג . היו עובדים בזה כשהיו קטנים

 .ומתחילים לטייל בתוכו עד שמגיעים לנקודת מנורה ומחליפים אותה

 או קירור/אין חימום ו. 

  מונית לשבוע חזרות לסימפוניה של מלרזובין מהטה עם הפילהר 1973)כמעט ואין  –שימושים חיצוניים .
הוא מאד אהב את הבית עם . נראה לי שהמנצח התחרט על הבחירה שלו. באותן חזרות היה מאד מאד חם

ביום החזרות האחרון תושבי הכפר הוזמנו . אבל מהרגע שהם התחילו את החזרות הם סבלו מחום נוראי
 (באותו יום ילדתי. )יעי להריון שליהייתי בחודש התש. ישבתי ביציע והיה נורא. לשמוע

 של המקלט ושל לובי הכניסה, היום ישנו שימוש בעיקר של הדשא. 

 כמו כן שימוש חיצוני דורש התקנת חניות רבות , שימושים רועשים הם בעיה מבחינת המתגוררים באיזור
 .ואלה שמתגוררים קרוב לבית העם מתנגדים, ורעש לרא רגולרי

  שימושיותלמבנה שתי מרפסות לא. 

 מחסן האספקה היה המבנה הראשון והוא יועד להריסה. 

  בארות 2ישנה גם כן מרפאה והיו. 

  שבה ישנו היום גן , בית הכנסת לתפילות וחורשה גדולה באיזור הבאר –מקומות המפגש המאסיבים היו
 .רוט שם היו נערכות חתונות

 תבית העם נבנה בקצה הישוב במקום הגבוה ביותר מבחינה טבעי. 

 פרט לזה של כפר הואה שמתפקד היטב, כל בתי העם הם פילים לבנים. 

 לבית העם צמודה חצר המייסדים. 

 אחר כך הייתה מקהלה שעליה . באו נציגים חשובים מהישובים הסמוכים לנאום, בערב חנוכת בית העם
וברו על הכפר המקהלה שרה שירי ארץ ישראל פופולריים אך עם מילים שח. ניצח יוסף פרידמן חבר הכפר

בבימויו " האדמה הזאת" –הועלתה הצגתו של אשמן , אחרי כן היו גם ריקודי עם ובסוף. מיוחד לאירוע –
 .של דוד גולני חבר הכפר
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 מוותיקי הישוב, ראיון עם אריה אדם – 2נספח 
 

 21-04-11: תאריך
 אריה: שם

 אדם: שם משפחה
 חיבת ציון, הראשונים: כתובת

 

 תקופת . רצה לנסוע לארגנטינה אך שכנעו אותו לבוא לארץ, שסיים את לימודיו בגרמניה האב היה אגרונום
עלתה . חסידה של הסוציאל רבולוציונרים כמו בונה המפעל בנהריים –האמא מרוסיה . השלטון העותומאני
. האמא גרה אצל שלוש בתל אביב. אביה חלה בקדחת צהובה ונאלץ לחזור לארצו –לארץ עם משפחתה 

 .האב גר באיזור הגמנסיה –הם גרו קרוב  –ורים התחתנו הה

  הם נסעו לגרמניה למשפחת  –כשפרצה המלחמה הייתה חובת אזרחות עותומאנית ולכן האם נאלצה לנסוע
 . והאב התגייס למלחמה, האב

 ע השנייה הם עלו חזרה לארץ"ולפני מלחה, אריה נולד בברלין, כ התאחדו בברלין"אח. 

  גידל פרחים –האבא עבד אצל אורט בשרונה . לתל אביב – 1921הגיע לארץ ב. 

 לאחר מכן עברו לחיבת ציון. 

 לנו אין –לכל הישובים יש אבא ואמא . מקופחים. הכפר הוא משהו חורג. 

 זה נעשה . לאחר מכן הייתה דרישה לקבל תמורת הכספים אדמות. ל"ניתנו כספים לקק 1ע ה "במלחה
למעשה מי שצעק , כביכול על פי מי ששם יותר כסף מקבל את הנחלה הגדולה יותר, בצורה לא מסודרת

 . יותר קיבל יותר

  נטיעות ברושים לסימון  נעשו. בניגוד לישובים הסמוכים, כל המימון נעשה לבד –מעבר למתן האדמות
 .והחלה החקלאות בכפר, חלקות

 כ לא השקיעו יותר"קרן היסוד השקיעה כספים בפיתוח הכפר ואח, בתחילת מלחמת העולם השניה. 

 והשתייך לאגודת האיכרים, הכפר התנהל על פי ועד אחיד. 

 ק כספיםהכסף הגיע מהמשקים החקלאיים שאיגדו את התצורה תחת איגוד אגרא שמכר אותה וחיל. 

  לכל , וכמו כן, היו פיגורים בתשלומים. המזכיר ניהל הכל –ההתנהלות הייתה בלי להתחשב באדם הקטן
 .הכסף היה יורד לו מהחשבון –ואם היו מקבלים החלטה כמו בניית בית אב , חבר היה חשבון בכפר

 היו בתי . ם בתי תרבותבקיבוצים החלו להקים מזה כמה שני. רעיון בית העם נבע מתוך אוירה כלל ארצית
במקרה של חיבת ציון . אלה שהקימו אותם הקימו אותם בעזרת מגביות ותרומות. עם על ימין ועל שמאל

. וההצעה עברה ברוב קטן, ומזכיר הכפר ישראל ויסמן החליטו לקים בית תרבות, יוסף זילברברג ראש הועד
לכך לא הייתה התערבות של בני הכפר מעבר . בשל הגודל ובעיקר הנטל הכלכלי, היו מתנגדים רבים

הכסף בא כולו מחשבונותיהם של אנשי . הם התנגדו אך בסוף שמו כסף. הם לא התעניינו באדריכל, בתכנון
 .הכפר

 תכנון בית העם לקוי מאד. 

 אך אלה . אלא לאיזור כולו, חברים 105אך לא רק לבני הכפר שבזמנו מנה כ , בית העם נוצר כבית קולנוע
 (גאולי תימן, אליקים)מכפרים סמוכים היו עושים בלגאן שבאו 

 לחתונות, כתאטרון, מעבר להיותו בית קולנוע הוא שימש לחגיגות... 

  מזכיר את רומא והגלדיאטורים –ישנן מדרגות שיורדות לבמה. 

 האיזור שנבחר הוא גבעה שהייתה אדמות רזרבה ללא פרסלציה. 

 וועד מקומי ששייך , ישנה אגודה רק למי שיש נחלאות. חידלפני שנתיים וחצי נגמרה שיטת הועד הא
 .להתאגדות האיכרים

  חברים שבחרו בינהם את היור 5-7הועד היה מורכב מ. 

 מהכפר עצמו, כפר הראה, המועצה האיזורית, היו נציגים רבים שנאמו, בטכס החנוכה של בית העם. 

 מנצח המקהלה היה . חיבת ציום בלחן מוכרבינהם שיר של , בהמשך הייתה מקהלה ששרה שירי ארץ ישראל
 .יוסף פרידמן

 בניית בית העם נעשתה על ידי קבלן חיצוני. 

 בית העם מעולם לא תיפקד בצורה טובה. 
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 מוותיקי הישוב, ראיון עם חנן שוורצמן – 3נספח 
 

 25-07-11: תאריך
 חנן: שם

 שוורצמן: שם משפחה
 

  ברוסיה 1919נולד ב 

 של ממשל סטאלין גדל לתקופה הקומוניסטית. 

 והם קנו אדמות בפלסטינה, דודו וסבו היו מהתורמי של תחילת המאה לחיבת ציון. 

 בין היתר הוא פתח . והוא הקים קואופרטיב על מנת שלא להישלח לסיביר עם שאר הרבנים, אביו היה רב
היהודים ששימרו והוא היה גונב מהקצבת הקמח של הממשל כדי לתת לחברים , מאפיה בתקופה של רעב

 .ך בסתר בעזרת נשים בבית הכנסת"ולמדו תנ, איתו את המסורת ואת הדת

  הם הצליחו לצאת . סביו ודודו כבר גרו בארץ, 10כשחנן היה בן  1929משפחתו של חנן עלתה לארץ בשנת
ינה אביו של חנן סיפר על אביו העיוור שגר בפלשט. מרוסיה באישור מיוד של מזכירו האישי של סטאלין

 .וביקש מאדון סטאלין שיאפשר לו לצאת מרוסיה על מנת שיוכל לטפל בו

  משפחתו עברה לתל אביב 35ובשנת , חנן למד תורה. שם כבר היה שמור להם בית –הם הגיעו למאה שערים .
 . האבא קיבל עבודה של אחראי על הכשרות בבתי המלון של העיר

 חנן למד חשמלאות. מקצוע כשראה שבנו לא מתאים לרבנות שלח אותו ללמוד . 

 לקבלת האדמות שדודם וסבם , ל"באותה תקופה נמשכה מלחמה משפטית ארוכה של המשפחה כנגד קק
 .הכסף נעלם –קנו בפלסטינה 

 חנן גר בחיבת . והם קראו ליישוב החדש חיבת ציון, קיבלו גם הם חלקות בנקודה חדשה בעמק חפר, לבסוף
, כמו רוב המתגוררים. ושם התגוררו, ישה בתים מבטון מזויין כנגד יריותל בנו ש"הקק. ציון מהיום הראשון
 . מטרתו הייתה לחסוך מספיק כסף כדי לבנות משק –( בנתניה בחברת יהלומים)חנן עבד מחוץ לכפר 

 הטיעוני של . והוא היה חלק ממקבלי ההחלטה, חנן מספר על בית העם שבאותה תקופה הוא היה בועד
 . כלכליים וחיפוש אחר עצמאות הועדה היו טיעונים

  לצפייה בסרטים –ברוב הקיבוצים והמושבים באיזור היו אולמות קטנים ששימשו לאיחוד בני הישוב ,
גבעת , כפר הראה –אנשי חיבת ציון נהגו לצאת מחוץ לכפר כדי לעשות את כל אלה . 'הצגות וכו, הרצאות

ת גדול שאליו יוכלו להגיע כל הישובים מסביב לראות לבסוף הם החליטו כי יהיה כדאי לבנות בי. חים ועוד
 . ולא רק אנשי הכפר, סרטים

 בשנות , היה זה מבחינתם הכרזה כלשהי של עצמאות, מעבר להכנסות הכלכליות שהדבר אמור היה להביא
פרט לבית הכנסת )הפעילות המשותפת והתרבותית , ומעט מדי מקום, משפחות 40הששים היו בכפר כ 

היה צורך להדגיש את הכפר בנוף . התנהלה מחוץ לכפר( עילות משותפת לכל בני הכפרשלא היה פ
 .כדי לקבל יחס ואפשרות להרחיב בניה לטובת דור ההמשך, הישובים

 בית העם היה אמור להוות מבנה שמביא את כל הישובים לחיבת ציון והופך אותה למקום יותר חשוב. 

 שהובא על ידי ישראל וויסמן שכנראה , רון טינוביץ מחדרהאדריכל אה/לתכנון בית העם נבחר המהנדס
תכננו כל המדרגות  –אך היות וזה תוכנן כבית קולנוע או תיאטרון , בדיעבד הוא תכנון כושל –התכנון . הכירו

 .כדי שלא להסתיר –

  וכנים היו הרבה חברים שכלל לא גרו בכפר ולא היו מ. בעיקר מבחינה כלכלית –היו התנגדויות לבית העם
, אפילו לא מהחילוני –בניגוד לבית הכנסת ששם לא הייתה התנגדות אחת . להוציא את כספם על בית העם

ומה שנבנה , אך בסוף הרוב הכריע בעד, במקרה בית העם היו התנגדויות, ואפילו בני הכפר נרתמו לבנייתו
 .נבנה מכספי הכפר על ידי חברה קבלנית חיצונית

  כפר חיבת ציון היה כפר , שבהם ישנה השתייכות למפלגה או לתנועה מסויימתבניגוד לישובים אחרים
 .וזה מה שאיפשר גם את החים המשותפים של חילוניים ודתיים. מעורב, ניטרלי
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 ם"ראש בית ספר תו, עם דוד אלבאום ראיון – 4נספח 
 
 

 18-05-11: תאריך
 דוד: שם

 אלבאום: שם משפחה
 

 לאתם בחרב "מנהל בית ספר תו 

  מכפר יעבץ בעליית היעבצים, כאשר היה בן שנה, 1942הגיע לחיבת ציון ב 

 בתקופת המאורעות כולם ברחו משם. דתיים ועולים מחול, היו תימנים, ההתיישבות בכפר יעבץ הייתה קשה .
 .ה"התימנים לגאולי תימן והשאר לכפר הרא, הדתיים הגיעו לחיבת ציון

  משפחות במכה 6-7לחיבת ציון הגיעו מכפר יעבץ כ 

  ('קטיף וכו, השקייה, אריזה)בהתחלה עבדו כשכירים בפרדסים 

  בית קולנוע איזורי –את הבית עם הקימו מתוך מחשבה שזה יכול להיות עוד ענף מכניס לכפר. 

 הוצגו בחוץ בקיר המחסן, חוץ מבקולנוע השרון בנתניה, עד אז הצגות הקולנוע. 

 התנהגויות של מבקרי חוץ באולם ומחוצה לו יצרו בלגאן , היה טרדהכעבור כמה זמן מהקמת בית העם זה נ
 .ורעש

 האולם הפסיק די מהר לשמש כאולם קולנוע ושימש את תושבי הכפר בלבד. 

 ומישהו היה מפעיל במקביל את , הייתה מכונת הקרנה לסרט. בזמנו היו משדרים את התרגום והסרט בנפרד
 .מי שהפעיל את התרגום לא ידע אנגלית, כרון כי הרב פעמיםהבעיה הייתה הסנ. מכונת ההקרנה לתרגום

 כשהמקופ פעל כבית קולנוע היו מפזרים שורות של כסאות 

 בנוסף לבית הכנסת הוא מרכז חים של הישוב, בית העם 

  בטח בחגים –כשלא היה בית עם כולם היו מגיעים לבית הכנסת. 

  אבל בדשא בחוץ –בית העם עדיין משמש כמרכז חים 

 האקוסטיקה לא משהו , המבנה מדורג, אין מיזוג, מאד גבוה, בנוי מאסבסט –העם לא מתאים היום  בית– 
 .על אף העובדה שהתקרה מתוכננת לכך

 ר "בסוף המנהל הראשון של בית העם היה יו. היו מתיחויות של האם להקים או לא ומי ינהל את המקום
 .הועד

 אך ישראל וויסמן היה איש , אני יודע שיצא כסף מתוך הישוב. לא הייתי בעניינים בהקשר של גיוס כספים
 .קשה לי להאמין שהוא לא השיג כסף ממקור חיצוני לישוב –חד לשון וידע ליצור קשרים 

 את אדמות הישוב קנו אנשי חובבי ציון ברוסיה. 

 מבנה גדול מדי למושב יחסית קטן, ברור שבית העם הוא פיל לבן. 

 היו  –קשה להאמין שהייתה מחלוקת רצינית בנוגע למימון בית העם , םחיבת ציון הם אנשים טובי
 .משברים גרועים יותר

 החצי השני שהה בצרכנייה, במלחמת ששת הימים שהו במקלט בית העם מחצית מהישוב. 
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 :אדריכל המבנה –ראיון על אהרן טינוביץ  - 5נספח 
 
 

 שולה גל: שם
 דורית ברזילי: שם

 04-08-11: תאריך
 קיסריה: כתובת

 
 

  בורשה 5/5/1920נולד ב 

 סיים את לימודיו בוילנה בגימנסיה 

  יחד עם כל כיתתו ולמד אדריכלות בטכניון 1938עלה לארץ ב 

 בוילנה בזמנו הייתה קהילה יהודית גדולה ומשכילה 

  כאשר הנאצים נכנסים לוילנה 1941ההורים שלו שולחים לו כסף מוילנה עד 

 ודשי מההורים הוא הלך לעבוד כנוטרבהעדר כסף ח 

 בתור אדריכל העריץ את ליטא 

 כשסיים את הטכניון התקבל לעבוד בעריית חדרה כסגן מהנדס 

  שיכונים בסגנון )הפרוייקטים בזמנו היו פרוייקטים ציוניים של בניית המדינה וזו הייתה ההתמחות שלו
 (קומוניסטי אירופאי

  אדום ואפור, בעים שחורהוא אהב את שילוב הצ –היה לו כלל. 

 אהב בטון חשוף 

  אך אבא הבין באדריכלות הוא הכיר  –בארץ בזמנו רצו לברוח מהקיטש של אירופה והיה צריך להיות צנוע
 הוא העריך את הקלאסיקה כאמנות אך לא ראה אותה כפרקטיקת בנייה .ואהב את האדריכלות האירופאית

  פתח משרד פרטי בחדרה 56-57ב 

 באור עקיבא, בחדרה ,בנה בזכרון 

 הוא היה המשרד הגדול באיזור 

 ישראל וויסמן ואבא היו מאד מיודדים 

 יחסים טובים עורים תמיד ואולי היה לזה קשר להיבחרותו כאדריכל , כמו היום, אבא היה מאד אהוד
 המבנה

 הוא עשה את הפרוייקט בחיבת ציון עם המון התלהבות ונשמה 

 והוא היה מודע היטב לאדריכלי התקופה ,נראה לי שהוא בנה עם יסקי משהו. 

 הוא גם היה צייר, בבית שלנו הכל היה סופר מודרני 

 תמיד חשב פרקטית גם על תאורה טבעית ואוורור טבעי 
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 1933 –תכנית הישוב של ריכארד קאופמן  – 6נספח 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל באדיבות ארכיון ארץ
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 תכנית המבנה – 7נספח 
  

 

 .באדיבות ארכיון חיבת ציון

 .ישנם פרטים לא נכונים בה. התכנית איננה תכנית עבודה סופית
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 חתך אורכי של המבנה – 8נספח 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 .באדיבות ארכיון חיבת ציון

 .ישנם פרטים לא נכונים בו. החתך אינו חתך עבודה סופי
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 תמונות מערב חנוכת המבנה – 9נספח 
 

  

 החבר שנוני מראשוני מרכז עולי רוסיה ר התאגדות האיכרים"יו –זיו אב 

  

 יוסף זילברברג יור הכפר החבר תאופיק יור חרב להט

  

 ישראל ויסמן מזכיר הכפר חים בן צבי יור מועצת עמק חפר

  

 מקהלה הרב נריה

 כל התמונות באדיבות ארכיון חיבת ציון

 .ישנם פרטים לא נכונים בו. החתך אינו חתך עבודה סופי


