סיפור אהבה מאז 1908

סיפור האהבה הגדול של תל אביב
יכול להיות גם סיפור האהבה שלכם

כל עיר וסיפור האהבה הגדול שלה .בפריז זה סיפור
האהבה בין נפוליאון לג’וזפין ,בורונה שבאיטליה
זה סיפור האהבה בין רומיאו ליוליה ,בתל אביב זה
סיפור האהבה הגדול בין לאה אבושדיד לאיתמר בן
אב”י ,הילד העברי הראשון.
סיפור האהבה הגדול של תל אביב ,יכול להיות גם
סיפור האהבה שלכם .חברת פסו-גוב גאה להציג את
בית אבושדיד ,פרויקט שימור ייחודי בו התרחש סיפור
האהבה הגדול של העיר העברית הראשונה ,בשילוב
תכנון אדריכלי יוצא דופן בניצוחו של משרד בר אוריין
אדריכלים.
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זמנים חלפו ,טרנדים השתנו ,אך יופיו וייחודו של בית
אבושדיד בולטים גם היום ,ולראייה הבניין זכה בשנת
 2009במקום השני בפסטיבל לשימור אקלקטי בביאנלה
בוונציה.
מיקומו המעולה של הפרויקט בצמוד לשדרת רוטשילד
בתל-אביב ,מבטיח לכם חווית מגורים שתתאהבו בה
ממבט ראשון .פרויקט השימור של בית אבושדיד מתבצע
בסטנדרטים הגבוהים ביותר ,תוך שחזור התוכניות
ההיסטוריות של הבניין וחיבור מראה הבניין לסביבה כיום.
לבחירתכם בפרויקט דירות  3 ,2חדרים,
דירת גן ופנטהאוזים ייחודיים.

מסתבר שאחד הבניינים
הכי יפים בעולם
נמצא בכלל בתל אביב...

| צילום היסטורי של המבנה ,מתוך תיק התיעוד |

לפתוח את הדלת והלב לסגנון האקלקטי
הסגנון האקלקטי הינו סגנון בנייה לקטני המערב בתוכו
אלמנטים ממספר סגנונות שונים .הסגנון האקלקטי
בארץ ישראל היה נפוץ בעיקר בשנות ה 20-והוא ביטא
את האווירה הרומנטית ששטפה את העיר באותם ימים.

סגנון הבנייה באותה תקופה היה לקט סגנונות ועירוב
רב של מוטיבים מזרחיים מקומיים ,כגון כיפות ,קשתות
מחודדות וצהרים מעל החלונות עם מרכיבים השאולים
מהאדריכלות הקלאסית.

התפתחות הסגנון נבעה מהרצון של המתיישבים היהודים
בארץ למצוא שפה חדשה לאדריכלות של המדינה
המתפתחת.
שפה זו נוצרה מעירוב שתי אידיאולוגיות :האחת ,העברית
מקומית  -בצלאלית ,הנשענת על מוטיבים מזרחיים
ותנ”כיים והשנייה ,הינה האידאולוגיה הקוסמופוליטית
העושה שימוש בדגמים אירופאים מכל סוג.

רבים מהבתים היו תלת-קומתיים ,כאשר קומת הקרקע
היא מסחרית .החזיתות הראשיות במבנים האקלקטיים
עמוסות מאד ואילו בחזיתות האחרות היעדר הקישוטים
בולט ,בכמה מקרים שולבו במבנים אלו מוטיבים ועיטורים
שנלקחו מהמסורת היהודית ,כגון מעקות ברזל בצורת
מנורה ,מגיני דוד ואריחי קרמיקה מעוטרים ע”פ סיפורי
התנ”ך.
אחד מהמאפיינים הבולטים של אדריכלות התקופה הינו
גובה החלונות והחדרים הגבוהים במיוחד.
החלונות הם בדרך כלל אנכיים ,עם פרופרציות של 1:2
ועם תריסי עץ על ציר חיצוניים ,אדריכלי מבנים אלו עשו
מאמץ להדגיש דווקא את הקווים האנכיים.
הבניין הבולט הראשון ברוח זו היה בניין הגימנסיה
העברית הרצליה אשר נבנה כבר עם הקמת אחוזת בית
בשנת .1909

בית אבושדיד .לגור ביצירה אדריכלית שזכתה בפרסים בינלאומיים
מעבר מהשושלת היוקרתית שגרה במקום ,מתהדר הבניין בפרסים אדריכליים
בינלאומיים .בשנת  2009זכה הבניין במקום השני בפסטיבל לשימור אקלקטי
בביאנלה בוונציה.
| הגמנסיה העברית הרצליה  1936מתוך תיק התיעוד |

6

7

האדריכלות של בית אבושדיד
אז
אברהם גולדמן ()1868-1943
האדריכל אברהם גולדמן
נולד באוקראינה בשנת 1868
מצאצאי הבעש”ט ור’ נחמן
מברסלב.
למד בפוליטיכניון בגרמניה,
בשנת  1898הוסמך למהנדס
ועבד
ומכונאות
לבניין
כמהנדס בבית חרושת
לסוכר ברוסיה .נשא אישה
ואחרי הולדת בתו רצה לעלות יחד עם משפחתו
לארץ ישראל ,בשל התנגדויות של אשתו נפרד
ממנה ומביתם היחידה ועלה ארצה בשנת תרס”ז.
אברהם גולדמן היה מראשוני המהנדסים בארץ ישראל,
הוא שמדד את החולות שנקנו בשביל שכונת “אחוזת
בית” ,תכנן את תכנית הפרצלציה ,הבניין ,השדרות
והנטיעות בשכונה ,תכנן וניהל בניית כמאה בתים בתל
אביב ,ביניהם :בית גוטרמן בשד’ בן גוריון.
תכנן ובנה את בתי הכנסת הגדולים בבנימינה ובנתניה,
את הבריכה הגדולה במקווה ישראל ועוד .אברהם גולדמן
השתדל למצוא הון ועזרה להגשמת תכניות לפיתוח משק
הארץ דרך מאמרים ,תזכירים ובעיתונים בהם התראיין
על בסיס קבוע בנוגע לשאלות החיים בארץ (‘דואר היום’,
‘דבר’‘ ,הארץ’‘ ,בוסתנאי’ ועוד) .יסד וערך את עיתון
‘המהנדסים’ ,הקים את ‘בית האישה’ מעון לצעירות
בת”א מטעם ‘בנות ציון’ .נפטר בתל אביב בשנת .1943

הסיפור ההיסטורי של הבית

והיום
פרויקט השימור של בית אבו שידוד
מתבצע ע”י משרד בר אוריין אדריכלים
המשרד הוקם בשנת  1990על-ידי זוג האדריכלים טל וגידי
בר אוריין ,וכיום המשרד מונה  50עובדים.
במהלך שנות עבודתו ביסס המשרד את מעמדו כאחד
המשרדים המובילים בתחום ההתחדשות העירונית בתל-
אביב וביפו.

בית אבושדיד הוקם בשנת  1925בלבונטין  16על ידי ד”ר
אברהם אבושדיד ואחותו לאה ,יחד עם גיסו איתמר בן
אב”י ,ותוכנן ע”י האדריכל אברהם גולדמן.
המבנה שתוכנן ונבנה במקור על שתי קומות הינו חלק
משכונת רמת השרון ,גבולות השכונה היו :רחוב אלנבי
ממערב ,דרך פתח תקווה ממזרח ורח’ מקווה ישראל מצפון.

בסדרה ארוכה של עבודות שימור ,תוספות בנייה ,ושילוב
בנייה חדשה ברקמה קיימת ,יצר המשרד נפח אדריכלי
שרישומו על העיר ניכר ,וניתן לראותו כעבודת אריגה
עדינה המשלבת בבירור את ההיסטוריה האדריכלית של
העיר על תקופותיה וסגנונותיה ,תוך כדי ניהול דו-שיח
מתמשך בין העבר ,הווה ועתיד המרחב האורבני.

| תצלום אווירי של שכונת
רמת השרון ,שנות ה40-
הארכיון הציוני המרכזי |

המפגש בין הישן לחדש נערך תוך נקיטת אסטרטגיות
מגוונות  -מהיטמעות בשפה קיימת ,ועד להדגשת הבדלי
התקופות על דרך הניגוד וההשלמה .המכנה המשותף
הוא יחס של אהבה וכבוד לנכסי התרבות המתיישנים
של העיר ,והחזרתם למעגל החיים ,תוך ביטוי העבר
והתאמתו לצרכי ההווה.

| תכנית כללית לבניין בית בן שתי קומות מתוך תיק התיעוד |
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| איתמר בן אב״י ולאה אבושדיד
מתוך סיפורו של אבי רז  /מאת רפי קאופמן |
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האנשים מאחורי סיפור האהבה הגדול תל אביב
ד״ר אברהם אבושדיד
נולד בנחלת שבעה שבירושלים בשנת תרל”ה ()1875
לרחמים שלמה ,מראשי ועד העדה המערבית
בירושלים ,ולריינה אבושדיד .סבו מצד אביו היה
אברהם אבושדיד ,ממייסדי הקהילה המערבית
בירושלים וסבו מצד אמו היה חיים נסים ברוך,
ראש ועד העדה הספרדית ואב בית הדין שלה.
אבושדיד למד בבית הספר אליאנס ובתיכון הגרמני,
לאחר מכן פנה ללימודי רפואה באוניברסיטת
איסטנבול. 
בשנת  ,1900עם סיום לימודיו עוטר באות כבוד
מאת הסולטאן ,חזר לירושלים ונתמנה לרופא
בבית החולים משגב לדך וזכה לשבחים רבים
על פועלו שם. בשנת  1909התמנה לרופא מטעם
חברת ‘למען ציון’ ובשנת  1914נעשה לרופאה
של המושבה הגרמנית. בשנת  1914מילא את
מקומו של משה וולך כרופא הבית של בית החולים
שערי צדק כאשר שהה מחוץ לעיר .בשנת 1902
נישא לרחל לבית בנימין מארם צובא. בשנת ,1913
השתתף בוועידת הייסוד של אגודת רופאים דוברי
העברית ושימש כגזברּה.
בעת מלחמת העולם הראשונה גורשו מארץ ישראל
בעלי נתינויות זרות שסירבו להתעת’מן ,ובראשית
ינואר  1915צורף אליהם גם ד”ר אבושדיד ,בעל
האזרחות הצרפתית.
אבושדיד התמקם במחנה הגולים שבאלכסנדריה,
שם נמצא ביקוש רב לכישוריו הרפואיים.
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אחרי המלחמה חזר
והתיישב
ארצה
ביפו ופעל כרופא
פרטי .בין היתר ,הוא
גם היה רופא בית
אצל כמה מנכבדי
הערבים ,ובקשריו
אלה עשה רבות
להשכנת שלום בין
הערבים והיהודים
ולמניעת התנקשויות
ופגיעות ביהודים.
את ביתו ,שתוכנן
בסגנון אקלקטי בידי
האדריכל אברהם גולדמן ,בנה ברחוב השרון (כיום רחוב
לבונטין  .)16בשנים אלו פעל בשורה של גופים ציבוריים :הוא
נבחר לוועד הקהילה העברית של תל אביב מטעם רשימת
הספרדים, כיהן כשופט בבית משפט השלום העברי והיה חבר
פעיל בהסתדרות הרפואית העברית בארץ-ישראל ,בהסתדרות
האזרח, במסדר בני ברית וכן באגודת הבונים החופשיים,
שבה שימש כנשיא “לשכת מוריה” היפואית מייסודּה ועד
יום מותו .בשנת  ,1928בהשראת גיסו איתמר בן אב”י מראשי
הסתדרות בני בנימין ,היה אבושדיד הראשון להרים תרומה
בגובה עשרת אלפים לא”י (סכום עתק באותם זמנים) לרכישת
 100דונם מאדמות אום-ח’אלד ,שעליהן הוקמה נתניה ,לחפירת
הבאר הראשונה ולנטיעת הפרדס הראשון שם.
בט’ באדר תר”ץ ( )1930נפטר אברהם אבושדיד ביפו ,בהותירו
אחריו בן ושתי בנות .המנוח הובל לקבורה למחרת בירושלים,
בלוויית המוני מלווים יהודים ,מוסלמים ונוצרים.

האנשים מאחורי סיפור האהבה הגדול תל אביב
איתמר (בן ציון) בן-יהודה
איתמר (בן-ציון) בן-יהודה ( )1882הוא “הילד העברי הראשון” ,בנו
של מחיה השפה העברית אליעזר בן-יהודה ,עיתונאי עברי ועסקן ציוני.
בן אב”י נולד בעיר העתיקה בירושלים ב 31-ביולי 1882 ,והוא בנם של
אליעזר בן-יהודה ושל אשתו הראשונה ,דבורה ,ומכאן בא שמו ,אב”י -
ראשי תיבות של אליעזר בן יהודה.
שמו המקורי היה בן-ציון בן-יהודה ,אך הוא החליט לשנות את שמו לאחר
מות אמו ,שסיפרה לו שהוריו רצו לקרוא לו איתמר בעת היוולדו ,על
שם עץ התמר ,כסמל לציונות ,אך הם נתקלו בהתנגדות מהסובבים מכיוון
ששם זה לא היה מקובל באותם זמנים.
הוריו לימדו אותו לדבר רק עברית ,כלשון דיבור יומיומית בתקופה שמיעוט
קטן הבין אותה .לפי עדות בני המשפחה ,איתמר לא דיבר כלל עד גיל .3
אמו לימדה אותו רוסית בסתר ,וכשאביו גילה את הדבר התפרץ בכעס,
ואז החל הילד לדבר .בן אב”י למד בבית המדרש
למורים של כי”ח בפריז ובאוניברסיטת ברלין .לאחר
חזרתו ארצה ב  1904 -השתתף בעריכת העיתונים של
אביו”הצבי” ו”האור” .בנוסף ,הוא המשיך את מפעלו
של אביו בפיתוח השפה העברית .מבין המילים הרבות
שאיתמר המציא :עצמאות ,מכונית ,אכזבה ,עיתונאי,
ביטאון ,אלחוט ,מרפאה ,מדינאי ,מטריה ,סיפון,
משוריין ,תקרית ,תקדים ועוד.

| אליעזר בן יהודה| 1858-1922 ,
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סיפור אהבתו של איתמר בן אב”י
ללאה אבושדיד זכה לפרסום רב
את לאה אבושדיד ,בת למשפחה עשירה ומיוחסת מעדת
המערבים ,פגש כשהיה בן  26והתאהב בה ממבט ראשון.
לאה הייתה אז בת  ,16ולמרות אהבתה לו ,לא העזה
להמרות את פי אמּה ,שהתנגדה לנישואים בין השניים.
הסיבה להתנגדות לשידוך הייתה בעיקר בגלל מוצאו
של בן-אב”י ,שהיה אשכנזי ממשפחה ענייה ולא ספרדי
טהור ,ובגלל אופיו הסוער.

היישוב הקטן בארץ עקב בדריכות אחר סיפור האהבה,
שהתנהל כמעט בפומבי באמצעות שירי אהבה לוהטים
שפרסם איתמר ללאה מעל דפי עיתונו “האור”.
את השירים הכתובים בעברית עשירה ופיוטית הקדיש
לאהובתו ,המכונה בשיריו בשם “אלה” (שיכול אותיות
שמה) או “אלתי” .שירי האהבה גרמו למשפחתה מבוכה
רבה והם אסרו על בתם להיפגש עמו.
אחרי שלוש שנות חיזור עקר לא יכול היה איתמר לשאת
עוד את ייסורי אהבתו המתסכלת .בשנת  1910הוא כתב
שיר התאבדות בשם “אקדחי” ,ובו בין היתר המילים:

השיר שעורר סערה רבה בקרב יושבי ירושלים ,הביא
לראשונה את אביו של איתמר ,אליעזר בן יהודה,
להתערב במתרחש.
הוא פנה בבהילות לאלברט ענתבי ,שהיה מקורב
למשפחת אבושדיד ולאחיה של לאה ,הרופא אברהם
אבושדיד ,ובהתערבותו פנתה האם ללאה ושאלה אותה
לרצונה.
לאה ענתה לה “לא אמרה את פיך ,אך לא אנשא לאיש
אחר” .האם בקבלה תשובה זו נאותה “לקבל את גזר
הדין” ולאפשר לבתה להינשא לבחיר לבה .גם אז נאלץ
איתמר להמתין כמעט שנתיים ,עד שהתנאים נחתמו,
ובהם סעיפים תמוהים כמו חובתו של איתמר לשעבד את
כל משכורתו לאשתו הטריה ,וכן להתחייב כי אם תיפרד
מעליו  -ישלם לה כפל נדוניה,שאותה כלל לא קיבל.

הפרשה הונצחה בספר “אהבת איתמר” של דבורה
עומר וכן בשירו של הפזמונאי דודו ברק“ ,אהבת איתמר
בן אב”י”:

"את לאתי אהבתי למרות רצונה
מי יתן יכולתי לסור למעונה  /אני
אוהב אותך כל כך אני נושק אותך
כל כך  /לו אהבתיני לאתי חיי
לך ומותי"
לאיתמר וללאה נולדו שלוש בנות .דרור ,הבת הבכורה –
נפטרה בגיל  .4דרור ,הבת האמצעית (שינתה את שמה
לדרורה) ורינה ,הבת הצעירה.
דרורה הייתה עובדת בכירה בתחנת־הרדיו “קול ישראל”
ונישאה לאיש הרדיו משה חובב .רינה נישאה לרוקח אבי
רז ,בעל בית המרקחת “אלבא” בירושלים ולימים יו”ר
הסתדרות הרוקחים.

| רינה ודרורה בן אב”י מתוך סיפורו של אבי רז  /מאת רפי קאופמן |

| איתמר בן אב״י ולאה אבושדיד
מתוך סיפורו של אבי רז  /מאת רפי קאופמן |
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ההיסטוריה של לבונטין
בית אבושדיד ממוקם בשכונת החשמל ,שכונה המביאה
עימה היסטוריה מפוארת שתחילתה ב .1922-השכונה
הוקמה ע”י קבוצה בשם “ועד קוני פרדס מודל פארם”
בראשותו של יוסף רוקח.
מטרת הקבוצה היתה להקים שכונה עברית בפאתי ת”א
ולצורך כך חברי הקבוצה רכשו קרקעות ממשפחת רוק.
שמה הראשון של השכונה היה “רמת השרון” בגלל מיקומה
בדרך לשרונה.

תושבי השכונה ,שחלקם היו אמידים ,הקימו בתים מפוארים
בסגנון הבאוהאוס שהיה מקובל באותה התקופה.
בין התושבים הידועים של השכונה :משה אוקסהורן,
היבואן הגדול ביותר של מוצרי מכולת (רחוב החשמל ,)25
היזם והיבואן צבי סטרכילביץ שבנה  2בניינים בשכונה,
ברחוב לבונטין  5וברחוב לבונטין  ,3בבניין זה הוא השכיר
את הקומה לאחים קרסו ולימים הפך המבנה לאולם תצוגה
של רכבים.

לאורך השנים

נבנו בשכונה פרויקטים היסטוריים וחשובים
תחנת הכח
במקביל להקמת השכונה נחנכה ביוני  1923תחנת כח
שהוקמה ביוזמתו של פנחס רוטנברג והיא שהעניקה
לרחוב החשמל את שמו.
בית המכס
הוקם בשנת  1937על ידי חברת הרכבת של המנדט
הבריטי בפלשתינה-א”י ,והיא חלק מתחנת הרכבת
שפעלה במקום .בשנת  1970הופסקה פעילות התחנה.
עם הזמן התחנה נהרסה ,אך בית המכס ,נותר על אי-
תנועה .המבנה הוכרז כאתר לשימור ע”י עיריית תל אביב.
מגדל המים
המגדל הנמצא ברחוב החשמל  ,12הוקם בשנת 1925
ותוכנן ע”י ארפד גוט .המגדל הוקם בסמוך לבאר מים
ששימשה את תושבי האזור לשתיה ולהשקיית הפרדסים
הסמוכים .לאחר מספר שנים הוקמה בקומה הראשונה
של המגדל חנות מכולת בשם “שער הזול” .המגדל שוקם
ושחוזר בשנת .1999

| בית הדר בתל אביב | 1946
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| פינת הרחובות השרון (לימים לבונטין) וברזילי ופינת גינת השרון .צילום :יונס רודולף| 1938 ,

גינת השרון (לימים גן החשמל)
ראשיתו של הגן עם הקמתה של שכונת רמת השרון
ההיסטורית ב .1922-הוא חסה בצלם של עצי דקל וצאלון
שניטעו בו ואפשרו לזוגות צעירים להתבודד בו ,עד כי
כונה בידי תושבי השכונה “גינת הנשיקות”.
בראשית המאה ה 21-עבר גן החשמל מתיחת פנים,
ותוכנן מחדש בידי האדריכל אריה קוץ.
העצים הוותיקים נעקרו לטובת מראה מואר יותר,
המקשה על פעילות מפוקפקת כבעבר ,ואת המדשאות

החליפות רחבות מרוצפות .כן הוקם בו מגרש כדורסל
קטן ומתחם לבעלי כלבים .מתחת לגן הוקם חניון תת
קרקעי גדול .במקביל לשינוי הארכיטקטוני ,התמקמו
במתחם הסובב את גן החשמל מספר חנויות מעצבים ,וכן
הוקמו בו מספר מועדונים .מידי שנה מקיימת בו עיריית
תל אביב-יפו את אירועי “חג המוזיקה” ,הכוללים הופעות
של אמנים לציבור הרחב.
בית הדר
הוא בניין המשרדים הראשון שנבנה בתל אביב .נמצא
בפינת הרחובות דרך בגין והרכבת .הבניין תוכנון ב1934-
על ידי האדריכל קרל רובין ( )1899-1955והוקם בין
השנים  1936ו – .1938מבנה זה הוא גם הבניין הראשון
שנבנה כשלד פלדה ,סוג בנייה נדיר יחסית בארץ .הבניין
הוא אחת הדוגמאות הטובות למבנה משרדים בסגנון
הבינלאומי בישראל והוא מוגדר כמבנה לשימור כחלק
מהעיר הלבנה של תל אביב .המבנה מאופיין בצורות
קובייתיות פשוטות בנות  4קומות (באגפי המבנה) וחזית
עגולה בגובה  5קומות הפונה אל צומת הרחובות.
כמו כן ,בולטים בו חלונות הסרט האופקיים אשר אפיינו
את הסגנון הבינלאומי .בתקופה שבה נבנה ,בתוואי רחוב
הרכבת של היום עברה מסילת הרכבת מיפו לירושלים,
ובסמוך לבית הדר ניצב עד היום בית המכס ששכן לצד
המסילה.
שלטונות המנדט הבריטי השתמשו בבית הדר כמפקדה
בתקופות שבהן הטילו עוצר על תל אביב .ב 26-בפברואר
 1947תקפו את בית הדר ביריות אנשי לח”י .על הדרמה
שהתחוללה בעקבות התקיפה – חפשו ‘בית הדר’ בגוגל.
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סיור היסטורי בבתי השכונה
החשמל 27
נבנה בשנת  1923את המבנה תכנן האדריכל משה
לובריניצקי ,עבור משה בלומנפלד .הבית עוצב בסגנון
אקלקטי .הבית החליף ידיים ,ובשנת  1941רכשה אותו
חסיה אוקסהורן ,נכדתו של אחד ממייסדי שכונת רמת
השרון ,משה אוקסהורן .חזית הבית סימטרית ועשירה
בעמודים קלאסיים עשויים ברזל יצוק ,קשתות רחבות
וריבועים קטנים בסגנון ה’אר-נובו’.
החשמל 25
בית משה אוקסהורן ,היבואן הגדול של מוצרי מכולת בתל
אביב של שנות ה ,30-נבנה בשנת  1924על ידי האדריכל
יוסף ברלין .החל משנת  ,1954המבנה משמש למשרדי
חברת חשמל.

סיור היסטורי בבתי השכונה

מקווה ישראל  – 23וילוז’ני באוהוס
הבית ברחוב החשמל  31פינת מקווה ישראל  23נבנה
בשנת  1936על-ידי האדריכל מרכדי רוזנגרטן ,אדריכל
ידוע אשר תכנן את המבנה בסגנון הבאוהאוס .בשנות
ה 30-וה 40-הוקמו בתים רבים בסגנון הבאוהאוס בעיר
תל אביב ,ע”י אדריכלים יהודים שעלו לארץ בעיקר
מאירופה והושפעו מסגנון זה .בתי הבאוהאוס בתל אביב,
שנבנו לרוב עבור תושבים אמידים ,מתאפיינים בעיקר
בקווים פשוטים ותכליתיים ובמרפסות גדולות ופתוחות,
כיאה לעיר השוכנת ליד הים.
ביולי  2014השלימה חברת פסו-גוב את רכישת המבנה
עבור קבוצת רוכשים .המבנה מיועד לשימור קפדני.
פרויקט השימור מתבצע בסטנדרטים הגבוהים ביותר,
תוך שיחזור התוכניות ההיסטוריות .על מלאכת
השימור אמון האדריכל יניב פרדו.

| מקווה ישראל  23פינת המבנה בחזית
לרחוב החשמל.צילום היסטורי שנות
ה ,40-מתוך ארכיון חברת החשמל |
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לבונטין 3
בית הדואר למשלוח חבילות הוקם ע”י צבי סטרכילביץ,
יזם ופילנטרופ שנודע בקשריו עם הבריטים .לימים
השכיר את הקומה התחתונה לאחים קרסו ,ילידי סלוניקי,
והמבנה הפך לאולם תצוגה של רכבים.
לבונטין 5
הבית נבנה בשנת  .1931בתחילה הוזמן האדריכל זכי
שלוש לתכננו בסגנון אר-דקו .שנים מספר אחר כך נוספה
קומה בסגנון זהה לקומה הראשונה.
את הבית רכש צבי סטרכילביץ ,יבואן חומרי בניין
ומזון ,יזם ופילנטרופ מפתח תקווה ,שנודע בקשריו עם
הבריטים וכבעליהם של מכונית פורד שחורה ושל קו
הטלפון מספר  .3עוד סיפרו שאדון סטריכלביץ שכנע את
הבריטים לבנות מרכזיית טלפונים ,וזו אכן הוקמה ברחוב
לבונטין  .5בשנת  2015נרכש המבנה ע”י חברת פסו-גוב
והוא מיועד לשימור קפדני.

לבונטין 14
נבנה בשנת  1926על ידי האדריכל יהודה מגידוביץ.
סגנון הבניין היה אקלקטי .בשנת  1935רכשה את הבניין
משפחת שאלתיאל שמוצאה מאנוסי ספרד .על פי
סיפורים ,בניה הנם צאצאים של דוד המלך.
לבונטין 18
נבנה בשנת  1926על ידי האדריכל דב טשודנובסקי בסגנון
אקלקטי .בחדר המדרגות של הבית ניתן להבחין בציורי
הקיר המרשימים בגודלם ,המעידים עד כמה כיבדו בעבר
דיירי הבית את ביתם ודאגו לייחד אותו מבתים אחרים
באמצעות פרטים אלו.

| מגדל המים |

| לבונטין  - 5צילום היסטורי|
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מיקומו הייחודי של פרויקט בית אבושדיד,
מאפשר לכם ליהנות מכל העולמות בתל-אביב.
מצד אחד לגור בסביבת מגורים שלווה ושקטה .מצד שני,
רובע לבונטין מהווה המשך אורבני לשדרות רוטשילד
וככזה הוא מציע אינספור מקומות בילוי ,שופינג ותרבות
ללא הפסקה ,ביום ובלילה.
שדרות רוטשילד
בצמוד לביתכם החדש תוכלו לבלות בשדרות רוטשילד,
שדרה ירוקה ויפהפייה הכוללת אתרים היסטוריים,
מוסדות תרבות ומקומות בילוי רבים.
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אתם מוזמנים לשבת על אחד מהספסלים בשדרה
וליהנות מהאווירה הקסומה במקום.
מתחם לבונטין
באזור מגוריכם תוכלו למצוא שפע של מקומות בילוי,
מסעדות איכותיות ,בתי קפה אטרקטיביים ,ברים
אופנתיים ,גלריות ייחודיות ,חנויות מעצבים ,הרבה
אירועים מלהיבים והמון אנשים צבעוניים ומעניינים.

| שדרות רוטשילד בתל אביב |

מלון רוטשילד
מסעדה | רוטשילד 96
מסעדת המלון ,שנבחרה ע”י קוראי טיים-אאוט
למסעדת המלון הטובה בת”א ,מתמחה בדגים ,פירות
ים ומנות צמחוניות .מוביל אותה השף צבי אבישר,
שברזומה שלו בישול במסעדות ראויות בספרד.
ארוחת הבוקר מוגשת מדי יום עד שעות הצהריים,
לצד תפריט בראנצ’ ייחודי .המסעדה מתהדרת
בתפריטי יין עשיר המורכב מיינות ישראליים בלבד
שנבחרו בקפידה ,בהתאם למורשתו של הברון
רוטשילד שהניח את יסודות תעשיית היין הישראלית.

טאקרייה
מסעדה | לבונטין 28
מסעדה מקסיקנית חדשה של האחים ארי ויורם ירזין
(קפה איטליה ,טאפאס בשוק ,מוזס) .במקום תוכלו
למצוא מגוון טורטיות ,בוריטו ,טאקו וטקילות .ארוחה
אחת בטאקרייה ,תזרוק אתכם היישר לערבות הפראיות
של מקסיקו ,ותעשה את זה טעים ובעיקר חריף אש.

קנטינה
בר מסעדה | שדרות רוטשילד 71
מסעדה איטלקית תל אביבית שהפכה למוסד ומושכת
קהל בוהמי ואופנתי.

JIMMY WHO
מועדון ,בר | שדרות רוטשילד 24
בר שכונתי המכיל מספר חללים שונים ,קטנים וגדולים,
וכולל שלושה ברים שונים ,עיצוב מחוספס עם תכנים
מוזיקליים אוף-מיינסטרים ,שילוב של הופעות בהפתעה
בימים שונים וחיבור בין לילה ואומנות.
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קפה אירופה
מסעדת שף | שדרות רוטשילד 9
מציע מטבח תל אביבי פתוח מבית היוצר של מעוז
אלונים ואיתי הרגיל .המסעדה ממוקמת בבניין קטן
וקסום בשדרות רוטשילד .המבנה ,שהיה שייך למשפחת
שלוש ,ממקימי העיר העברית הראשונה ,משקיף על
חצר אינטימית ועל השדרה .התחילו את הערב בארוחה
ייחודית עם טעמים מקומיים והמשיכו לבר הקוקטיילים
בקומה העליונה לבילוי לילי תוסס.

DA DA&DA

BENEDICT

בית קפה | שדרות רוטשילד 7
בית הקפה-בר-מעדניה שפתחו השף שרון כהן ודוד טור
בבניין המכון הצרפתי קוראים דה ,דה ודה .התפריט
קלאסי ומכיל לא רק הפתעות מהז’אנר הרוסי .המבנה
בסגנון הבאוהאוס ,והישיבה בחצר ,בקצה שדרות
רוטשילד ,הופכת את דה ,דה ודה לאטרקציה של ממש.

מסעדה | שדרות רוטשילד 29
בוקר טוב וברוכים הבאים לעולם המופלא של ארוחות
הבוקר ללא הפסקה  24שעות ביממה .ע”פ ההגדרה
המילונית – ארוחת בוקר היא בדרך כלל ארוחה קלה
שאוכלים בבוקר .ע”פ בנדיקט – ארוחת בוקר היא סגנון
חיים .המסעדה מעוצבת בהשראת המסעדות בסוהו
בניו-יורק עם נגיעה אירופאית.

קפה

LOVEAT

בית קפה | ברזילי 1
בית קפה אופנתי המזמין אתכם להאט את הקצב לרגע
וליהנות ,פתאום באמצע היום ,מהפסקת קפה אורגנית.
בית הקפה שם דגש על מזון מהיר ובריא .הקפה מגיע
מחוות אורגניות אקולוגיות קטנות ...פתוח .24/7
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כתית
מסעדת שף | נחלת בנימין 57
השף המפורסם ,מאיר אדוני ,נחשב מזה עשור
למוביל הקולינאריה העילית בישראל .מאיר יוצר
ועומד בראשן של ארבע מסעדות (כתית ,המזללה,
בלוסקיי ולומינה) ,מפיק קולינארית אירועי קייטרינג
בוטיק ,משתתף בתוכניות טלוויזיה ,כותב ספרים
ואפליקציות ,מרצה בנושאי קולינאריה בארץ ובעולם
והיד נטויה…
כתית ,המסעדה הראשונה בבעלותו ,הוקמה ב 2002
והפכה למוסד קולינארי מהר מאוד לאחר פתיחתה .עד
היום ,כתית נחשבת למובילת ביצירתיות הוירטואוזית
הקולינארית בתל אביב וזוכה לתשואות בארץ ובעולם.

יאקימונו
מסעדה  -יפני ,סושי | שדרות רוטשילד 19
יפן בלב תל אביב  -ברגע שנכנסים ל”יאקימונו
ברוטשילד” מבינים על מה מדובר.
זה מתחיל במטבח שאליו הביאו את השפים הטובים
ביותר ,ממשיך בדגים ובמוצרים הטריים ופירות הים
שבאים מאקווריום שנבנה במיוחד .העיצוב ,שתי
קומות שכל אחת מהן מאפשרת בילוי באווירה שונה.
בקומה הראשונה מסעדה יפנית שמציעה תפריט יפני
עשיר הכולל ארוחה עסקית בצהריים.
בקומה השנייה תמצאו מערכת חדרים פרטית ובר יפני
עם מגוון מנות יפניות מיוחדות ,משקאות אלכוהוליים,
יינות איכותיים ומשקאות יפניים.
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הוטל מונטיפיורי
בר מסעדה | מונטיפיורי 36
הוטל מונטיפיורי הוא בר מסעדה יוקרתי של מתי
ורותי ברודו ,שבבעלותם גם רוטשילד  ,12קפה ,12
בראסרי ,קופיבר ,הבייקרי והמעדנייה דליקטסן.
הבר ממוקם בלובי של מלון הבוטיק במונטיפיורי.
במסעדה כ 100-מקומות ישיבה ובתפריט מנות
מהמטבח הצרפתי הקלאסי והויאטנמי.

רוטשילד 12
פאב ,הופעות – רוטשילד  12תל אביב
רוטשילד  ,12שהפך במהירות לאחד ממקומות
הבילוי האהודים בעיר ,הוא הילד הפרוע של קבוצת
 R2Mבעלי הבראסרי ,הקופיבר ,מלון מונטיפיורי
והדליקטסן.
פחות רשמי ופחות מכופתר ,המקום מציע משהו
לכל רגע ביום ,גם למשכימי קום ,גם למאחרים
ללכת לישון .ההופעות החיות בלילות ,שהפכו מזמן
לאחד מסימני ההיכר של המקום ,מציעות לאנשים
בתחילת דרכם ,כמו גם לוותיקים ,במה וקהל שמח.
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כיכר התרבות
היכל התרבות ע”ש צ’ארלס ברונפמן הוא אולם
הקונצרטים העיקרי של תל אביב-יפו ,ובנוסף
לקונצרטים מוצגים בו לעתים מחזות זמר ,מופעים
ונערכים בו כנסים.

בצמוד להיכל התרבות נמצאים תיאטרון הבימה
וגינת יעקב.

| שדרות רוטשילד בתל25
אביב |

הדמיית הפרויקט

מבט מרחוב לבונטין

בין תוכניות הפיתוח המתוכננות:
שדרוג רחובות והפיכתם לשדרות ירוקות ,בניית מחלף חדש שיחבר
את השכונה עם רחוב יהודה לוי ,תכנון מדרחוב ובניית כיכרות
עירוניות ,סלילת שבילי אופניים שיתחברו עם מסלול הרכיבה ברחוב
רוטשילד ,הקמת חניון תת קרקעי גדול ובניית תחנת רכבת קלה.

"התוכנית המהפכנית של עיריית תל אביב למתחם
רוטשילד-גן החשמל  -במסגרת שיקומו של מרכז העסקים
ההיסטורי ,מתכננת עיריית תל אביב להפוך את מתחם גן החשמל
לחלק בלתי נפרד משדרות רוטשילד באמצעות מדרחוב ושבילי
אופניים.
כדי לחבר את מתחם לבונטין לרחוב רוטשילד העירייה מתכננת
להפוך את הרחובות יבנה ,שד"ל ,רמח"ל ובצלאל יפה למדרחוב
מרוצף באבנים משולבות .רחוב בצלאל ייהפך למדרחוב מלא ללא
תנועה והשאר יהיו כאלה שהתנועה בהם תהיה אטית ,ותינתן
עדיפות ברורה להולכי רגל ולרוכבי אופניים.
באזור בניין המשטרה הישן מתוכנן פיתוח נרחב בסמוך למבנה
בנק הפועלים ,שיכלול פינת השכרת אופניים וכיכר שתיקרא כיכר
האופניים".
| כלכליסט | 3.5.2010
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הדמיית לילה

מבט מרחוב שביל האור

מפרט הדירות
דלתות כניסה מפוארות
דלתות פנים יוקרתיות
קירות פנים | שפכטל אמריקאי
ריצוף הדירה | גרניט פורצלן 60/60
ריצוף  +חיפוי קירות חדרי השרותים והאמבטיות -
קרמיקה במגוון גוונים
ריצוף מרפסות לשימור | אריחים מעוטרים
ריצוף מרפסות חדשות/מרפסות גג | דקים מעץ
ריצוף חוץ בגינות | דקים מעץ
חלונות | זכוכית בידודית לבידוד טרמי ואקוסטי
תריסים דירות שימור | תריסים מעץ פתיחה כלפי חוץ
תריסים דירות חדשות | צלון כלוא
מטבחים | מטבח יוקרתי כולל יחידה לתנור/מיקרו
משטח אבן קיסר
כלים סניטרים | אסלות תלויות עם מיכל הדחה סמוי
ארון עם כיור אנטגרלי ומראה בחדר האמבטיה
דוד שמש

30

מיזוג אוויר | מרכזי/מפוצל
תקשורת | הכנה לנקודת תקשורת וטלויזיה בכבלים
בחדרי השינה ובחדרי הדיור
הכנה למערכת קולנוע ביתית בחדר הדיור
קירות פנים | שפכטל אמריקאי
תקרות גבוהות

שטחים ציבוריים
מערכת אינטרקום במעגל סגור
פיתוח | גינון גדר ושער בחזיתות המבנה לפי הנחיות
מחלקת השימור
ריצוף לובי כניסה לובאיים קומתיים ומדרגות | מוזאיקה
כדוגמת הקיים
תיבות דואר | מעוצבות פליז מיושן
דלתות ארונות תכניים | חיפוי עץ על גבי דלתות פח
גמר קירות לובאים | חיפוי עץ
מעקה מדרגות | מעקה מסגרות כדוגמת המקור
אינטרקום | פליז מיושן
ממ’’ק קומתי

הדמיית הפנטהאוז

הדמיית דירת  2חדרים

הדמיית דירת גן

|

| רחוב לבונטין |
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| רחוב לבונטין |

44

45

|

| רחוב לבונטין |

47
46

ש

ר|
או
בי
לה

פסו גוב הינה חברת נדל”ן ייחודית ,המובילה בעשור האחרון את קונספט
מגורי הבוטיק בתל-אביב .הצלחתינו הינה תוצר של בהירות המשימה
ושמירה עקבית על ערכי הבסיס עליהם בנינו את החברה לאורך השנים.
חדשנות  -אנו מחויבים לחדשנות ,מעקב והבנת האבולוציה של שוק הנדל”ן.
ירידה לפרטים  -אנו מעריכים איכות ,אומנות ותשומת לב לפרטים.
מומחיות  -אנחנו מומחים במה שאנחנו עושים ונחושים להיות חוד
החנית של הענף המקומי.
שקיפות  -אנו מחויבים לשקיפות ,יושר והגינות לכולם ,בכל העת.

הבית ברחוב שינקין 21

לבונטין 5

הבית בנחלת בנימין

| פרויקט מגורים בלב רחוב שינקין בת”א |

| פרויקט בוטיק לשימור בשכונת לבונטין בת”א |

| פרויקט בוטיק לשימור בלב נחלת בנימין בת״א |

אנו מאמינים כי נדל”ן הוא מקצוע יצירתי המחייב את העוסקים בו
להיות בעליי חזון והשראה .כל פרויקט של פסו גוב מתחייב להיות
מיוחד ויוצא דופן ,תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים ,איכות בנייה
ועמידה בזמנים .אנחנו מרגישים מחוייבות עליונה להעניק ללקוחותינו
את השירות המקצועי ביותר והטוב ביותר.
פסו גוב הוקמה על ידי שני יזמי נדל”ן ישראלים מצליחים:
עידו פסו ,נצר למשפחת הקבלנים “פסו” אשר פעילה בישראל כ35-
שנה ,בנו של יהושע פסו ז”ל ,מדור המייסדים של ענף הנדל”ן בישראל.
שמר גוב ,בוגר מנהל עסקים וכלכלה ,אשר עסק במשך מספר שנים
באיתור מגרשים ונכסים במזרח אירופה (רומניה ,הנוגריה ופולין).
בשנים האחרונות מתמחה בהקמת פרויקטים למגורים בישראל.
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גאיה ברש״י

וילוז׳ני באוהאוס

| פרויקט בוטיק ברחוב רש”י ברמת גן |

| פרויקט בוטיק לשימור קפדני בלב שכונת לבונטין בת״א |

גאיה בפלורנטין

גאיה על הים

הבית בנווה צדק

SKY TOWER Tel-Aviv

| פרויקט מגורים בלב שכונת פלורנטין |

| פרויקט מגורים במתחם הגוש הגדול בצפון תל אביב |

| פרויקט בוטיק לשימור בשכונת נווה צדק בת”א |

| מגדל משרדים מודרני במתחם העסקים הגדול ביותר בת”א |
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שדרות רוטשילד  3תל אביב
טלפון | 03-7369110 :פקס03-7369011 :
פסו גוב | peso-gov.co.il

