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 ,הם זוכרים את לובן אוהלנו
 .שפשטו בעמק כיונים



 אברהם אדרת
 40 -וה 30 -שנות ה, חצרן בית השיטה

 .לצד אשדות יעקב וניר דוד, משלושת הגנים החשובים בתנועה הקיבוצית
 ,יצירת הבית הקיבוצי באמצעות עטיפת כל חלקי הישוב בעצים וחורשות: עקרונות

 .להשקייהניצול מי שתן ושופכין 
 



 שלמה וינברג
 אורן

 1929, תל יוסף

 תכנית אדריכל נוף ראשונה בקיבוצים



 שלמה וינברג
 אורן

 גן בית אלפא

 עין חרוד' , החדש'בית העלמין 
1952 



 חבר יגור, יוסף אידלמן

1933 
 הלשכה הטכנית
 הקיבוץ המאוחד

 עין חרוד 

 ארכיון הקיבוץ המאוחד
1906- 1984 

 1925עלה בשנת , יליד מינסק
 .בטכניון' פרופ, סיום לימודי הטכניון -1933

 ניהול הצד הטכני של , מומחה מבני ממגורות
 מתכנן מכון איילון, הקמת קיבוצי חומה ומגדל



 אדם אייל 
 דוד בסט

,  בית לביא
1965 

עין חרוד 
 איחוד



 מחלקת התכנון של הקיבוץ המאוחד, אקסלרודארנונה  גבע, רחבת יזכור
1973 



 מחלקת התכנון של הקיבוץ המאוחד, אקסלרודארנונה  גבע, רחבת יזכור
1973 



 ארליקאברהם 

 1960, הגדלת חדר האוכל בבית אלפא

 תכנן אגף חדש ששואל את  ארליק
 .מילון צורותיו מהמבנה המקורי

 יחד עם זאת מעולם
לא הזכיר את  ההרחבה קורותיו  

 .המקצועיים

1905- 1991 
 מורה, אדריכל
 מבקר, בטכניון

 .אדריכלות



,  בית לביא
1965 

עין חרוד 
 איחוד

 זיוה ארמוני

 בית תרבות, חפציבה

 :מתוך
 אדריכלות  -הקיבוץ

 ללא תקדים

 70 -תחילת שנות ה

1926- 2010 

 תל אביב, המאוחד הקיבווץבית 
 ירושלים, ספריית גבעת רם

 גינוסר, בית הארחה

 ,חברת בית קשת
 ,מעגן מיכאל

 ,סיימה לימודי טכניון
1955 



 מנחם באר
 .חבר געתון, 1925

 .נולד ולמד אדריכלות בבודפשט
 .עלה ארצה במסגרת השומר הצעיר 1946

 .במחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי 50 -משנות ה
 

 בית אלפא -ספריה

 בית אלפא -מגורים



 שבתאי בארי
 

 .בבית השיטה 2001 -ברוסיה ונפטר ב 1909 -נולד ב
 .1928וחבר בית השיטה מאז  ממיסדי

 .בשנות החמישים היה מנהל מחלקת הבנייה של הקיבוץ המאוחד
 .מייסד ארכיון בית השיטה

 .של אדריכלות הקיבוץ המאוחד והאידואלוגיםמהתיאורטיקנים 
 .50 -בראשית שנות ה, הקים את קומונת הארכיטקטים הקיבוציים בטכניון



 אנדרטת גן הזיכרון, בית אלפא ון בייל'ג

 בעבר ראש המחלקה לאמנות בבצלאל, 1928



 ביקלסשמואל 

 עובד בלשכה 1937 -מ
 הטכנית של הקיבוץ 

 .המאוחד
 מנסח רעיון הקבוצה
 -הגדולה באדריכלות

 .רעיון הכפר עיר
 עשרות תכניות כלליות

 לקיבוצים

 .1933 -עלה ארצה ב. 1975 -1909
 .חבר תל יוסף 30 -מסוף שנות ה

 .ועד מותו חבר בית השיטה 1951 -מ



 גבע, אתקיןבית 

 ביקלסשמואל 



 ביקלסשמואל  גבע, אתקיןבית  1948



 שנות הארבעים גבע, בית אתקין 8



 1947, סוכת הורדים גבע, בית אתקין 8



 ביקלסשמואל  גבע, אתקיןבית 



 ביקלסשמואל  גבע, אתקיןבית 



 ביקלסשמואל  גבע, אתקיןבית 



 ש אתר"המשכן לאמנות ע

 1947, שרטוט דיו על ניר, ביקלס

 ביקלסשמואל 



 ביקלסשמואל  ש אתר"המשכן לאמנות ע



 ביקלסשמואל  ש אתר"המשכן לאמנות ע



 ביקלסשמואל  ש אתר"המשכן לאמנות ע



 ביקלסשמואל  ש אתר"המשכן לאמנות ע



 ביקלסשמואל  ש אתר"המשכן לאמנות ע



 ביקלסשמואל  ש אתר"המשכן לאמנות ע



 ביקלסשמואל  ש אתר"המשכן לאמנות ע



 ביקלסשמואל  ש אתר"המשכן לאמנות ע



 ביקלסשמואל  ש אתר"המשכן לאמנות ע



 ביקלסשמואל  ש אתר"המשכן לאמנות ע



 עין חרוד מאוחד, ציזלינגבית 

 ביקלסשמואל 



 ביקלסשמואל  עין חרוד מאוחד, ציזלינגבית  2005, אביטל אפרת: צילום



 ביקלסשמואל  עין חרוד מאוחד, ציזלינגבית 



 ביקלסשמואל  עין חרוד מאוחד, חדר אוכל



 עין חרוד מאוחד, חדר אוכל ביקלסשמואל 



 עין חרוד מאוחד, חדר אוכל ביקלסשמואל 



 ביקלסשמואל  עין חרוד מאוחד, חדר אוכל



 ביקלסשמואל 

 חדר אוכל
 עין חרוד מאוחד



 ביקלסשמואל 

 תל יוסף



 תל יוסף, טרומפלדורבית  ביקלסשמואל 



 תיק תיעוד אילן קידר ויוני טל, בעת הבנייה

 תל יוסף, טרומפלדורבית  ביקלסשמואל 



 תל יוסף, טרומפלדורבית  ביקלסשמואל  1961, גלויה



 תל יוסף, טרומפלדורבית  ביקלסשמואל 



 תל יוסף, טרומפלדורבית  ביקלסשמואל 



 תל יוסף, טרומפלדורבית  ביקלסשמואל 



 תל יוסף, טרומפלדורבית  ביקלסשמואל 



 תל יוסף, טרומפלדורבית  ביקלסשמואל 



 תל יוסף, טרומפלדורבית  ביקלסשמואל 



 בית השיטה, תכליתי אולםרב ביקלסשמואל 



 ביקלסשמואל 

 :מאמר אביטל אפרת

 בית השיטה, תכליתי אולםרב



 בית השיטה, תכליתי אולםרב ביקלסשמואל 



 בית השיטה, תכליתי אולםרב ביקלסשמואל 



 בית השיטה, תכליתי אולםרב ביקלסשמואל 



 בית השיטה, תכליתי אולםרב ביקלסשמואל 



 בית השיטה, תכליתי אולםרב ביקלסשמואל 



 ביקלסשמואל  חרוד -שאןהתחבורה קואופרטיב 



 1961, צלם אורי כהן

 ביקלסשמואל  חרוד -שאןהתחבורה קואופרטיב 



 ביקלסשמואל  חרוד -שאןהתחבורה קואופרטיב 



 ביקלסשמואל  חרוד -שאןהתחבורה קואופרטיב 



 בית השיטה, גלעד לנופלי המלחמות ולנספי השואה

 ביקלסשמואל 



 גיתאי וינרויבמוניו 

 בית הזרע -בית אלפא

–נבנה ב, מבנה מלבנים אדומות בכניסה לקיבוץ
והוצבו בו המכונות  " הזרע"י חברת "ע 1940

 .הראשונות בארץ לניפוי זרעי תלתן

1909- 1970 
 , בדסאותלמיד הבאוהאוס 

 ממיסדי, מרגלית לאפרתיהנשוי 
 .בית השיטה

 .אחיו שלמה ממייסדי בית אלפא

 מנספלדאל 
1912-2004 



 גיתאי וינרויבמוניו 
1909- 1970 

 מנספלדאל 
1912-2004 

 1943, תכנית למוסד החינוכי בית אלפא



 לוטה כהן

 1926-, חפציבה, קומתי -בית הילדים הדו
 בית הילדים הראשון

 נדב מן -ביתמונה, סלוסמצילומי רפאל 

1893- 1983 

 .לעוזרת הראשית של קאופמן והיתה 1921 -עלתה לישראל ב, נולדה ולמדה בברלין
 תכננה בין השאר את בית הספר החקלאי לבנות בנהלל



 1926-, חפציבה, קומתי -בית הילדים הדו לוטה כהן
 בית הילדים הראשון



 1926-, חפציבה, קומתי -בית הילדים הדו לוטה כהן
 בית הילדים הראשון ואב הטיפוס

העליונה חלל   בקומה.הקרקעגן וחדרי שינה בקומת . ילדים בשתי קומות 24 -תוכנן ל
 .לכל קומה מרפסת. הנקה ועגלות, לתינוקות
 .צומצמו החדרים -עקב קשיי תקציב, בהמשך



 לוטה כהן
 1926-, חפציבה, קומתי -בית הילדים הדו

 בית הילדים הראשון



 חפציבה לוטה כהן
 40 -תחילת שנות ה, פלציג פרליציור של 

 מתערוכת
 שי לילדנו

 המשכן
 לאמנות



 לוטה כהן

 .מרפסות משותפות לכל החדרים. ענבים ובגן שמואל -כמו גם בקרית -מבני שישה חדרים
 גבע



  ,פרדי כהנא
 1927יליד 

 חבר בית העמק
 

 שנות השישים, י המחלקה הטכנית של איחוד הקבוצות והקיבוצים"ע, הרחבת חדר אוכל תל יוסף

 ...ושנינו סיכמנו שיש להתנגד קין'מסטצהתייעצתי עם . הבנתי שמדובר במבנה מיוחד הראוי לשימור מייד"
 ...בשיחה עם אנשי תל יוסף העליתי את האפשרות לבנות חדר אוכל חדש כדי לשמור את המבנה המקורי

 ".להרחיב את המבנה -אך הקיבוץ עמד על שלו
 ".אך שומר על ייחודיותו, שאמנם משנה את האופי המושלם, (מזרחי)אגף חדש : הפיתרון

 אריך ראש
1905-1975 

 המחלקה הטכנית
 איחוד הקבוצות

 .והקיבוצים
 ניצול שואה



  ,פרדי כהנא
 1927יליד 

 חבר בית העמק
 

 שנות השישים, י המחלקה הטכנית של איחוד הקבוצות והקיבוצים"ע, הרחבת חדר אוכל תל יוסף

 רק לאחר מעשה נודע לי שהמבנה כולו ... בירך עליה כרע במיעוטו קין'מסטצאפילו , ההצעה נתקבלה"
 ".צופה בטיח בהתזה גסה ובצבע קרם



 1971, משה כפרי, גבע



 דליה מאירי
 אמנית בת מושב מולדת

 שיקום בית -1998
 העלמין הישן של

 עין חרוד



 קין'מסטצשמואל 
 בית ספר -בית אלפא

 1934 -ב, היווסדההשומר הצעיר מיום  -אדריכל ראשי במחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי



 קין'מסטצשמואל 

 (ברוך ברוך' יחד עם אינג)בית אלפא  -אולם ספורט
1969-70 



 בשטח שרדו שרידי . חממה וגן נוי, הקים במקום הארעי של תל יוסף משתלה, אגרונום, מרגוליןאברהם 
 .מזרקה



 גן הזיכרון -בית אלפא הלל עומר
1967 



 הלל עומר

 גן הזיכרון -בית אלפא



 פולוסדוד  פסלי הבריכה מול חדר האוכל, תל יוסף

 שכן בתל יוסף 1941-1943
 (?)איש גדודו העבודה 



 "על מי מנוחות ינהלני" –פסלי הבריכה , תל יוסף
 1941, קבוצת ילדים וזוג הורים עם בגדי ים

 פולוסדוד 



 "על מי מנוחות ינהלני" –פסלי הבריכה , תל יוסף
 1941, קבוצת ילדים וזוג הורים עם בגדי ים

 פולוסדוד 

 שמחוני אסף ודלילה 
 וילדיהם



 "על מי מנוחות ינהלני" –פסלי הבריכה , תל יוסף
 1941, קבוצת ילדים וזוג הורים עם בגדי ים

 פולוסדוד 



 "על מי מנוחות ינהלני" –פסלי הבריכה , תל יוסף
 1941, קבוצת ילדים וזוג הורים עם בגדי ים

 פולוסדוד 



 "על מי מנוחות ינהלני" –פסלי הבריכה , תל יוסף
 1941, קבוצת ילדים וזוג הורים עם בגדי ים

 פולוסדוד 



 (אוכסוילהלם )זאב פורת 

 1950, בית אלפא –בית התרבות 

 ,1943 -נמלט ב. מחלקת השרטוט והתיעוד של המחנה, יאנובסקהניצול מחנה ההשמדה , יליד פולין
 .1991נפטר בשנת (. יד אליהו ממתכניני)תל אביב  עיירייתאדריכל , עד במשפטי נירנברג



 אוכס. ו



 אוכס. ו



 אוכס. ו



 אוכס. ו



 1964, יד לבני העמק -מעיין חרוד, פלומבודוד 



 פריבראהרון 
 והתיישב עם אנשי עין חרוד ותל יוסף עד  1922עלה ארצה בשנת , 1902נולד בשנת 

 .אב שכול ממלחמת העצמאות.1926 -לימודיו בבצלאל ב
  

 1952תל יוסף , קיר ההנצחה



 פריבראהרון  תיק תיעוד אילן קידר ויוני טל, תגליף מתחם היזכור, בעת הבנייה



 ממיסדיהוריו . נולד במרפאת בית חולים העמק בפתח מעיין חרוד -1926 דן צור
 בעקבות הפיצול הגדול עברה, 1929 -ב. גדוד העבודה ותל יוסף

 .למגדיאלהמשפחה 

 יהלום ליפא

 פיתוח גן לאומי עין חרוד
 פיתוח גן לאומי בית הכנסת בית אלפא



 ציפרמשה 

 1953, גבע, החייל הפצוע

 .ממקימי גידול הטבק, 1924 -חבר בית אלפא ב
 .החל ללמוד אמנות לאחר שנפצע בעת שרכב על חמור בבית אלפא

 .ברקע מבנה הספרייה



 ציפרמשה 

 1948העמק שנפלו בקרב  ליד הכפר נוריס בגלבוע בשנת  ישוביאנדרטה לשבעת בני , 1951



 צירקיןדוד 
 -בעין חרוד 20 -תחילת שנות ה, הקים את משתלת צמחי הנוי הראשונה

 ".משתלת הקיבוץ המאוחד"
 1925 -קטלוגים של משתלת עין חרוד החל ב פירסם, ל"צמחי חו איקלם

 .וכן ספרות מקצועית ענפה
 .צרפת ואיטליה, השתלם בשתלנות בגרמניה

 .ברופיןהקים את חוות הנוי 
 .מנהל מדור שתלנות וגננות במשרד החקלאות עם קום המדינה

1892- 1974 

 .היה חבר גדוד העבודה .1912 -עלה מרוסיה



 ריכרד 
 קאופמן

 אדריכלות החברה האוטופית: חיוטין

 היישוב מנהל מחלקת אדריכלות החברה להכשרת
 .  ראש צוות התכנון של ההנהלה הציונית 1927 -מ

 חצר 
 משק

 חצר
 חברתית

 חצר
 סדנאות

 חצר
 ילדים

 .קאופמן פנה למודל החצר. משפחות 25 למאקסימוםחברי גבע דרשו תכנון 



 ריכרד 
 קאופמן

 חצר גבע



 ריכרד 
 קאופמן

 קסלמן

 לוטה
 כהן

 אזור )
 (המשק



 ריכרד 
 קאופמן

 קסלמן

 לוטה
 כהן

 אזור )
 (המשק



 ריכרד 
 קאופמן

 קסלמן

 לוטה
 כהן

 אזור )
 (המשק

 על הגבעה בית חולים ומוסדות
 במרכז כל קיבוץ, חינוך ותרבות

 חדר אוכל -המוסדות המרכזיים
 בחזית גן סימטרי, ובית תרבות

 .מגורים צידיהשמשני , ושדרה
 

 קיימת אפשרות לחלוקת 
 מגרשי בנייה



 ריכרד 
 קאופמן

 קסלמן

 לוטה
 כהן

 אזור )
 עין חרוד (המשק



 ריכרד 
 קאופמן

 מוגבלת' חצר'תכנית 

 המתפתחת מהמרחב, הקבוצה הגדולה
 .לאחר מסמך חזון מפורט שגיבשו מייסדי עין חרוד

 
 כאן יש מוסדות תרבות, בשונה מהכפר המזרח אירופאי העלוב

 הבימה, המוזאונים -בריכוז גדול



 ריכרד קאופמן

 בית אלפא -בית הילדים הראשון



 בצלאל רינות -?ריכרד קאופמן
 עמנואל טל -?קרקואר

 בתי המגורים הראשונים
 בית אלפא



 ריכרד קאופמן

 , עין חרוד
 חדר האוכל הראשון

1930-31 



 ריכרד קאופמן

 , עין חרוד
 .הפרדה בין מבנה המטבח לבין אולם האכילה -דרישות חברי הקיבוץ חדר האוכל הראשון

 .אישר רופיןלאחר ויכוחים . מקומות 280לפחות 
 .לפני בחירת תכנית קאופמן מקרקוארנלקחה הצעה גם 

המבנה הגדול והמורכב הראשון בתנועה  
,  ללא פריט מיותר, מבנה מופשט. הקיבוצית

 פרדי כהנא -כמעט עקר
 

 קאופמן דבק באמונתו שיש  
 להשתמש בגג שטוח 



 ריכרד קאופמן

 ההצעה לא מומשה עקב בעיות תקציב. 1926( גבע" )הגבעה", הצעה לחדר אוכל ראשון בתנועה הקיבוצית

 חדר אוכל
 גניגר



 ריכרד קאופמן

 , עין חרוד
 חדר האוכל הראשון

 חדר האוכל הראשון -חפציבה



 ריכרד קאופמן
 חדר  -חפציבה

 האוכל הראשון



 ,קומתי -בית הילדים הדו ריכרד קאופמן
 גבע

 -מתערוכת שי לילדנו
 המשכן לאמנות



 ריכרד 
 קאופמן

 תל יוסף, בתי המגורים הראשונים



 קוטנריצחק 

נולד ולמד אדריכלות נוף  , 1961 -1904
עלה לארץ והקים את   1933בשנת , בשוויץ

 מגמת הגננות  
  1943בשנת . והשתלנות במקווה ישראל

 .התיישב בבית השיטה
עין  , גנים בבית השיטה תיכנןבין השאר 

גן זיכרון ליד המשכן  , חרוד ותל יוסף
 .  גן לבית יוסף, לאמנות



 ינסקי'קוצדב 
נולד ולמד  , 1980 -1891

  ממיסדי, אדריכלות בברלין
עבר  1927בשנת , חפציבה

 .לירושלים
,  חדר אוכל עין גב :בין עבודותיו

בנק , מעונות העובדים בתל אביב
 ,אשראי בתל אביב

 מבני המגורים  -"ששת הבתים"
 עין חרוד, הראשונים

 מתיק תיעוד עין חרוד מאוחד
 יהודאימירה 



 ינסקי'קוצדב 

 מתיק תיעוד עין חרוד 
 יהודאימירה , מאוחד

 שני מבני החינוך
 בתי ביטחון -לגיל הרך



 קורנברגפריץ 
 .1920 -עלה לישראל ב, בברלין ברוולדלמד ועבד אצל , 1944 -1890, גרמני -אדריכל יהודי

 עבד רבות בתכנון חדרי אוכל בקיבוצים. את בית עגנון, בין השאר, תכנן, התיישב בירושלים

 ?לא קיים/קיים. גבע -חדר אוכל ישן

 1927, חדר אוכל דגניה ב



 קסלמןמרדכי 

 רפת א -בית אלפא

 (אוקראינה -רומניה) בברסביהנולד , 1972 -1896
 היגר לארצות הברית ולמד הנדסה חקלאית 1913 -ב

 .באוהיו
 יסד את משרד התכנון של. עלה ארצה 1921בשנת 

 (.י של גדוד העבודה"קרן קופת פועלי א) י"קפא



 קסלמןמרדכי  רפת א -בית אלפא



 קסלמןמרדכי  רפת א -בית אלפא

 אוהיו, רפת היסטורית



 קסלמןמרדכי  רפת ג -בית אלפא קסלמן? מרדכי 



 קסלמןמרדכי  רפת ד -בית אלפא קסלמן? מרדכי 



 אורווה -בית אלפא

 קסלמןמרדכי 



 בית השיטה

 קסלמןמרדכי 



 קסלמןמרדכי  מחסן תבואות, בית אלפא



 גבע, אורווה

 (?) קסלמןמרדכי 



 1924, הצעה לתכנון תל יוסף קסלמןמרדכי 

 אדריכלות: חיוטין
 החברה האוטופית



 קרקואר לאופולד

 בית אלפא -בית הילדים השני

1890-1954 
 ולמד  בוינהנולד 

 .בה אדריכלות
 עלה -1924

 לישראל ועבד אצל
 התגורר. ברוולד

 .בירושלים
 תכנון בית -1925
 .אלפא

 

 להיות אחד, בסופו של דבר, הובילה אותו, בית אלפא ממיסדי -ידידותו עם הזוג אליהו ושרה רפפורט
 .מהאדריכלים החשובים בתקופתו בתנועה הקיבוצית



 קרקואר לאופולד

 בית אלפא -בית הילדים השני



 קרקואר לאופולד

 בית אחיד ומרוכז 1923חברי חפציבה דרשו בשנת 
 .למגורי כל החברים

 .'בית גדול' תיכנן וקרקוארקאופמן סירב 

 הצעה לבניין מרכזי
 1926, לבית אלפא



 בית אלפא -חדר האוכל קרקואר לאופולד

 קרקוארהחברים דורשים את , חדר אוכל
 .1930, בית אלפא ,במקום קאופמן



 בית אלפא -חדר האוכל קרקואר לאופולד

 .מגדל תצפית ושמירה, מאפייה, מטבח, אולם אוכל
 
 ',אדריכלות מכונות,' -העמודים מחוץ לקירות הבניין"

 ,קרקוארהמצאה של  -ארגז בטון סוגר על חלונות אולם האוכל -הבלטת החלונות כלפי חוץ ופנים
 .להבטחת הצללה והגנה מפני הגשם על הפתחים הגדולים
 שנצבעו , בחלק הפנימי נקבעו החלונות עצמם, בחלק החיצוני של ארגז הבטון נקבען רשתות נגד חרקים

 .פרדי כהנא -("כמו גם הדלתות)אדום 

 עדה כרמי -"הדגשת הקונסטרוקציה על פני השטח"



 חדר אוכל, תל יוסף
1933-35 

 קרקואר לאופולד



 חדר אוכל, תל יוסף
 קרקואר לאופולד

 .קרקוארי חברי תל יוסף הם דרשו הצעת "הצעות של קאופמן שנדחו ע 3לאחר 
 הקומה העליונה נשענת על. כדי להימנע מעמודים בחלל האולם חולק הגג לשתי יחידות

 .עמודים הממוקמים במרכז קירות האולם



 חדר אוכל, תל יוסף
 קרקואר לאופולד



 קרקואר לאופולד

 אדריכלות החברה האוטופית: חיוטין



 1965 -1891, רטנריוחנן ' פרופ
, למד אדריכלות בגרמניה, יליד אודסה

  -עלה לישראל ב, חייל בצבא האדום
1923 

הפקולטה לאדריכלות   דקאן, אדריכל
 בטכניון

הוגה רעיון  , ח"מראשי ההגנה והפלמ
 חומה ומגדל וממתכנני מצדה בכרמל

סירב  , מששת האלופים הראשונים
 .להתמנות כראש המטה הכללי

 מדרשת בן , בית ברל: תכנן בין השאר
 בית המוסדות, הכפר הירוק, גוריון

 .הלאומיים

 מרפאה  רטנרבאמצע שנות השלושים תכנון 
 " בשוליים המערביים של אצטדיון האתלטיקה"

 (.על פי אתר האינטרנט תל יוסף)בתל יוסף 

? 



 אריה שרון

 שנות השישים, גבע, בית גוריון



 שנות השישים, גבע, בית גוריון אריה שרון



 אריה שרון

 בית אלפא -רפת המלטה



 אריה שרון

  -הבמה
 עין חרוד



 אריה שרון
 עין חרוד -הבמה



 אריה שרון
 עין חרוד -הבמה



 אריה שרון
 עין חרוד -הבמה



 בית הארחה, עין חרוד

 1947, קלוגר זולטן

 אריה שרון



 1946-7, חדר אוכל, גבע

 אריה שרון

 .בחלופה עם גג הרעפים, לאחר דיון נוקב, אנשי גבע בחרו, שרון הכין שתי חלופות



 1946-7, חדר אוכל, גבע

 אריה שרון

 .בחלופה עם גג הרעפים, לאחר דיון נוקב, אנשי גבע בחרו, שרון הכין שתי חלופות



 אריה שרון

 תכנית המוסד החינוכי של בית אלפא

 .ללא המורכבות של הקיבוצים הגדולים', טהור'דגם קיבוצי 
 (כמעט)בסימטריה , מצדדיו. המועדון והספרייה, ציר ראשי מהכניסה אל חדר האוכל

 (.אדריכלות ללא תקדים -מתוך הקיבוץ)והשינה  הכיחותמבני  -מושלמת



 אנדרטת נופלי הקיבוץ במלחמת יום כיפור -אמן מקומי ואב שכול, עדי שרון, 1974, בית השיטה



 בית אלפא

 עמדות שמירה



 בית הקומתיים, בית השיטה

 עמדות שמירה

 אתר האינטרנט בית השיטה



 עמדות שמירה

 אתר האינטרנט של בית השיטה, עמדות בבית השיטה

 בית הביטחון בתל יוסף הישנה
 גינסבורגמיקי : צילום

 גבע



 בית השיטה חדרי אוכל



 חפציבה חדרי אוכל



 האסמים -מבני משק

 בית אלפא



 האסמים -מבני משק

 בית השיטה



 האסמים -מבני משק

 תל יוסף

 עין חרוד
 (גיא רז)



 האסמים -מבני משק

 תל יוסף



 עין חרוד, מחסן תבואות וטחנת קמח האסמים -מבני משק

 חפציבה

 גבע



 אורוות, רפתות

 רפת ראשונה
 בית השיטה

 חפציבה, אורווה

 חפציבה



 מבני משק

 בית אלפא, מחלבה

 רפת תל יוסף

 ,תל יוסף, אורווה



 המקלחת המשותפת

 בית אלפא

 בית השיטה

 1940, שירותים, בית אלפא



 המקלחת המשותפת

 בית השיטה

 ?עזריה אלון



 המקלחת המשותפת

 תל יוסף

 חפציבה

 מקלחת מזרחית תל יוסף



 מבני הילדים

 מטבח הילדים בית אלפא

 בית השיטה, בניין א
 גן ילדים, בית תינוקות

 1938, בית השיטה' גן ב
 אתר האינטרנט בית השיטה



 מבני הילדים

 בית השיטה, בניין א
 גן ילדים, בית תינוקות



 מבני הילדים

 בית השיטה, 1941, צריף כיתות



 מבני הילדים
 תל יוסף, בית ספר



 מבני הילדים

 חפציבה



 מבני הילדים

 חפציבה, בית הילדים הראשון
1928 



 כולל חדר למגורים והגנה , 1936, בית השיטה, בריכה מתקני מים



 בית אלפא, בריכה מתקני מים



 בית אלפא מתקני מים

 בית השיטה

 באר, חפציבה



 מתקני מים

 קידוח בשנות העשרים בפיקוח, באר א, חפציבה
 מהאוניברסיטה העברית פיקארד' פרופ

 בתמנה, נדב מן, סלוסמצילומי רפאל 



 מתקני מים

 תל יוסף



 , מלחמת העולם השנייה, בניית בתי האבן מגורים
 בית השיטה



 מוסדות
 שטורמןבית 



 מוסדות

 בית השיטה, מכון שיטים



 בית אלפא -הנגריה



 1939, בית השיטה, מאפייה

 בית השיטה, אתר האינטרנט



 בית אלפא

 צריפים



 אתר האינטרנט צריפים 1935, בית השיטה
 בית השיטה



 צריפים 1924, גבע



 השדירות -אדריכלות נוף
 בית אלפא



 -בשביל המנדרינות בין בית אלפא לחפציבה
 בתמונה, נדב מן -סלוסמצילומי רפאל 



 השדירות -אדריכלות נוף

 בין עין חרוד לתל יוסף פיקוסיםשדרת 



 השדירות -אדריכלות נוף

 בית השיטה

 חפציבה

 תל יוסף



 השדירות -אדריכלות נוף

 עין חרוד, דשא הדקלים



 תל יוסף השדירות -אדריכלות נוף



 תל יוסף השדירות -אדריכלות נוף



 מהתמרים שהוברחו מעירק -אדריכלות נוף
 בית אלפא -בשנות הארבעים

 בית אלפא



 1975 -חפציבה -הגן היפני



 שנות הארבעים, מחצבת חפציבה
 יגאל מורג: צילום



 בית השיטה



קיבוצית תוכל   התישבותלעולם אין אפשרות לראות מראש אם צורה זו של "
נשים או כשבניהם   כשישאו, כשחברי הקבוצה יבואו בשנים, אז  להתקיים גם

,  בעקב סכסוכים פנימיים מתחדדים . . . דעות -חילוקי אז ישררו בקבוצה. יגדלו
רק , איפוא, ישאר, לדבר בלתי אפשרי תיעשה הנהלה משותפת של המשק

.  ובניניואדמתו -אחד את חלקת לחלק את המשק ולהתוות לכל, המוצא היחידי 
בניינם אלה שגזרת , כבר הגדולים הקיימים הבניניםאבל מה יהי אז גורלם של 

 "?נעשתה בהתאמה לצרכי הנהלה משותפת 

 :'שלושים שנות בניין בארץ ישראל, '1924, ארתור רופין



 חקלאות שלחין בעמק חרוד -נוף תרבות

 .אזור שחון יחסית אך עשיר במעיינות למרגלות הגלבוע
 .בעיקר נוקזו לנחל חרוד, י המעיינות ללא שליטהמזרמו  20 -ה -עד המאה

 .הצפות ענק -בחורפים גשומים
 .נוף שדות בעל וביצות

 קידוחים ושאיבות של מי תהום, השקייהניצול והטיית מי המעיינות לתעלות  –ההתיישבות בעמק חרוד 
 (.החלשת השפיעה)

 .שדות מניבים יותר משני גידולים בשנה. גידולים אינטנסיביים -השקייה -פיתוח מואץ של חקלאות שלחין
 .בריכות דגים



 21265 ע"לתבתיק תיעוד  -בית אלפא -בצלאל רינות

 אתר בית אלפא, מסמך אדריכלים בבית אלפא סלומניצקישאולי 

 אתר האינטרנט בית השיטה, חגי בן גוריון

 1970 -1940, אולמות מופעים בקיבוצים -ציפי שילה

 פרקים בהתהוותו ובעיצובו של חדר האוכל הקיבוצי -עמנואל טל

 תיק תיעוד למועצה לשימור   -בית הארכיון עין חרוד מאוחד -פרוינדליךאמיר 

 תערוכת אסמים -גיא רז

 הארץ -מה הרג את בית התרבות בעין חרוד -נועם דביר

 19691/תכנית ג, תיק תיעוד עין חרוד מאוחד -יהודאימירה 

 הקיבוץ אדריכלות ללא תקדים -יסקיגליה בר אור ויובל 

 ביקלסתמונות היסטוריות של מבני , "ביקלסבתי תרבות בקיבוצים בתכנון " -אביטל אפרת

 אדריכלות החברה האוטופית :חיוטיןברכה ומיכאל 

 פסל נודד בארץ – פולוסדוד  -אביב בארי

 על בתי הקברות שלעין חרוד -שדות קברים -גל -יורם בר

 לא כפר, לא עיר -פרדי כהנא
 בתמונה -נדב מן

 קרקואר לאופולד -ארליקאברהם 

 לוטה כהן -זונדר איניס

 נופי תרבות בישראל


