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היסטוריה

בית אלפא

קיבוץ בית אלפא שוכן בעמק חרוד, למרגלות הגלבוע. הקיבוץ הוקם בשנת 1922 על אדמות 
קק"ל, בסיוע קרן היסוד. הוא ראשון קיבוצי תנועת "השומר הצעיר" בארץ. מייסדי הקיבוץ 
השתייכו לגדוד השומר הצעיר א', חברי קבוצת ביתניה עילית ומתיישבים יחידים, אשר ביקשו 
לנהל את חייהם לפי עקרונות חברתיים מחייבים של שיתוף, שיוויון, ערבות הדדית ותרומה 

למען הכלל. 
באוהלים  חיו  הקיבוץ  חברי  מאוד.  קשים  היו  הראשונות  ההתיישבות  בשנות  המחיה  תנאי 
ובין  וסבלו מהאקלים הקיצוני של האיזור. בשנת 1929 הותקף הקיבוץ ע"י ערביי הסביבה 
השנים  1936-39 שימש כנקודת יציאה להקמת ישובי חומה ומגדל. ב-1940 חל פילוג רעיוני 
בין חברי הקיבוץ והתבצעו חילופי אוכלוסין עם קיבוץ רמת יוחנן: בבית אלפא התרכזו חברי 

"השומר הצעיר" ואילו לרמת יוחנן עברו חברי "מפא"י". 
כיום מתגוררים בקיבוץ בית אלפא כ-1,100 תושבים.

שיר העמק / נתן אלתרמן
"...ים הדגן מתנועע,

שיר העדר מצלצל,
זוהי ארצי ושדותיה,

זהו עמק יזרעאל.
תבורך ארצי ותההלל

מבית אלפא עד נהלל.... "

מאורעות חיילים בריטים בחצר בית אלפא 1936, מקור: ארכיון קיבוץ בית אלפא
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רפת המלטה
שנת הקמה: 1940
מתכנן: אריה שרון

סגנון אדריכלי: אין סגנון מוגדר
מיקום: אזור משקי-יצרני (כניסה לקיבוץ

             אזור התעסוקה המקורי)
שימוש מקורי: רפת

שימוש כיום: לא בשימוש
מזב פיזי: מוזנח 

האורווה
שנת הקמה: 1928

מתכנן: קסלמן
סגנון אדריכלי: מבנה מקצועי מועתק 
               מגרמניה (במקור מבנה רפת)

מיקום: אזור משקי (מרכז הקיבוץ)
שימוש מקורי: אורווה

שימוש כיום: קומת קרקע - חנות יד שניה
                        קומה שניה - לא בשימוש

מזב פיזי: טוב

בית הילדים הראשון
שנת הקמה: 1928

מתכנן: לוטה כהן
סגנון אדריכלי: סגנון קיבוצי של שנות ה-30

מיקום: אזור חינוכי (מערב הקיבוץ)
שימוש מקורי: בית ילדים
שימוש כיום: חדרי אירוח
מזב פיזי: מצויין (משופץ)

חדר האוכל
שנת הקמה: 1930

מתכנן: לאופולד קרקואר
סגנון אדריכלי: סגנון בינלאומי
                            של שנות ה-30

מיקום: אזור משקי (מרכז הקיבוץ)
שימוש מקורי: חדר אוכל

שימוש כיום: חדר אוכל (המטבח
                       לא בשימוש)

מזב פיזי: טוב

המועדון
שנת הקמה: 1949

מתכנן: אוקס
סגנון אדריכלי: סגנון בינלאומי קלאסי

מיקום: אזור משקי (מרכז הקיבוץ)
שימוש מקורי: מועדון חברים

שימוש כיום: מועדון חברים
מזב פיזי: טוב

בית הילדים השני
שנת הקמה: 1936

מתכנן: לאופולד קרקואר
סגנון אדריכלי: סגנון בינלאומי
                             של שנות ה-30

מיקום: אזור חינוכי (מערב הקיבוץ)
שימוש מקורי: בית ילדים
שימוש כיום: חדרי אירוח
מזב פיזי: מצויין (משופץ)

בית הזרע
שנת הקמה: 1940
מתכנן: מוניו גיתאי

סגנון אדריכלי: סגנון מחנות הצבא הבריטי בא“י
מיקום: אזור משקי-יצרני (כניסה לקיבוץ

             אזור התעסוקה המקורי)
שימוש מקורי: סילו

שימוש כיום: אחסון גרעינים - גד“ש
מזב פיזי: טוב

חצר המשק הראשונה
האזור המשקי הוותיק

אזור החינוך
מרכז חברתי ותרבותי

מתחמים לשימור:

מבנים ומתחמים לשימור בקיבוץ בית אלפא:

עד 2003

עד 1965

עד 1958

עד 1944

עד 1932
התפתחות כרונולוגית:
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שימוש כיום: חדרי אירוח
מזב פיזי: מצויין (משופץ)

בית הזרע
שנת הקמה: 1940
מתכנן: מוניו גיתאי

סגנון אדריכלי: סגנון מחנות הצבא הבריטי בא“י
מיקום: אזור משקי-יצרני (כניסה לקיבוץ

             אזור התעסוקה המקורי)
שימוש מקורי: סילו

שימוש כיום: אחסון גרעינים - גד“ש
מזב פיזי: טוב

חצר המשק הראשונה
האזור המשקי הוותיק

אזור החינוך
מרכז חברתי ותרבותי

מתחמים לשימור:

מבנים ומתחמים לשימור בקיבוץ בית אלפא:

עד 2003

עד 1965

עד 1958

עד 1944

עד 1932
התפתחות כרונולוגית:
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רפת המלטה
שנת הקמה: 1940
מתכנן: אריה שרון

סגנון אדריכלי: אין סגנון מוגדר
מיקום: אזור משקי-יצרני (כניסה לקיבוץ

             אזור התעסוקה המקורי)
שימוש מקורי: רפת

שימוש כיום: לא בשימוש
מזב פיזי: מוזנח 

האורווה
שנת הקמה: 1928

מתכנן: קסלמן
סגנון אדריכלי: מבנה מקצועי מועתק 
               מגרמניה (במקור מבנה רפת)

מיקום: אזור משקי (מרכז הקיבוץ)
שימוש מקורי: אורווה

שימוש כיום: קומת קרקע - חנות יד שניה
                        קומה שניה - לא בשימוש

מזב פיזי: טוב

בית הילדים הראשון
שנת הקמה: 1928

מתכנן: לוטה כהן
סגנון אדריכלי: סגנון קיבוצי של שנות ה-30

מיקום: אזור חינוכי (מערב הקיבוץ)
שימוש מקורי: בית ילדים
שימוש כיום: חדרי אירוח
מזב פיזי: מצויין (משופץ)

חדר האוכל
שנת הקמה: 1930

מתכנן: לאופולד קרקואר
סגנון אדריכלי: סגנון בינלאומי
                            של שנות ה-30

מיקום: אזור משקי (מרכז הקיבוץ)
שימוש מקורי: חדר אוכל

שימוש כיום: חדר אוכל (המטבח
                       לא בשימוש)

מזב פיזי: טוב

המועדון
שנת הקמה: 1949

מתכנן: אוקס
סגנון אדריכלי: סגנון בינלאומי קלאסי

מיקום: אזור משקי (מרכז הקיבוץ)
שימוש מקורי: מועדון חברים

שימוש כיום: מועדון חברים
מזב פיזי: טוב

בית הילדים השני
שנת הקמה: 1936

מתכנן: לאופולד קרקואר
סגנון אדריכלי: סגנון בינלאומי
                             של שנות ה-30

מיקום: אזור חינוכי (מערב הקיבוץ)
שימוש מקורי: בית ילדים
שימוש כיום: חדרי אירוח
מזב פיזי: מצויין (משופץ)

בית הזרע
שנת הקמה: 1940
מתכנן: מוניו גיתאי

סגנון אדריכלי: סגנון מחנות הצבא הבריטי בא“י
מיקום: אזור משקי-יצרני (כניסה לקיבוץ

             אזור התעסוקה המקורי)
שימוש מקורי: סילו

שימוש כיום: אחסון גרעינים - גד“ש
מזב פיזי: טוב

חצר המשק הראשונה
האזור המשקי הוותיק

אזור החינוך
מרכז חברתי ותרבותי

מתחמים לשימור:

מבנים ומתחמים לשימור בקיבוץ בית אלפא:

עד 2003

עד 1965

עד 1958

עד 1944

עד 1932
התפתחות כרונולוגית:
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רפת המלטה
שנת הקמה: 1940
מתכנן: אריה שרון

סגנון אדריכלי: אין סגנון מוגדר
מיקום: אזור משקי-יצרני (כניסה לקיבוץ

             אזור התעסוקה המקורי)
שימוש מקורי: רפת

שימוש כיום: לא בשימוש
מזב פיזי: מוזנח 

האורווה
שנת הקמה: 1928

מתכנן: קסלמן
סגנון אדריכלי: מבנה מקצועי מועתק 
               מגרמניה (במקור מבנה רפת)

מיקום: אזור משקי (מרכז הקיבוץ)
שימוש מקורי: אורווה

שימוש כיום: קומת קרקע - חנות יד שניה
                        קומה שניה - לא בשימוש

מזב פיזי: טוב

בית הילדים הראשון
שנת הקמה: 1928

מתכנן: לוטה כהן
סגנון אדריכלי: סגנון קיבוצי של שנות ה-30

מיקום: אזור חינוכי (מערב הקיבוץ)
שימוש מקורי: בית ילדים
שימוש כיום: חדרי אירוח
מזב פיזי: מצויין (משופץ)

חדר האוכל
שנת הקמה: 1930

מתכנן: לאופולד קרקואר
סגנון אדריכלי: סגנון בינלאומי
                            של שנות ה-30

מיקום: אזור משקי (מרכז הקיבוץ)
שימוש מקורי: חדר אוכל

שימוש כיום: חדר אוכל (המטבח
                       לא בשימוש)

מזב פיזי: טוב

המועדון
שנת הקמה: 1949

מתכנן: אוקס
סגנון אדריכלי: סגנון בינלאומי קלאסי

מיקום: אזור משקי (מרכז הקיבוץ)
שימוש מקורי: מועדון חברים

שימוש כיום: מועדון חברים
מזב פיזי: טוב

בית הילדים השני
שנת הקמה: 1936

מתכנן: לאופולד קרקואר
סגנון אדריכלי: סגנון בינלאומי
                             של שנות ה-30

מיקום: אזור חינוכי (מערב הקיבוץ)
שימוש מקורי: בית ילדים
שימוש כיום: חדרי אירוח
מזב פיזי: מצויין (משופץ)

בית הזרע
שנת הקמה: 1940
מתכנן: מוניו גיתאי

סגנון אדריכלי: סגנון מחנות הצבא הבריטי בא“י
מיקום: אזור משקי-יצרני (כניסה לקיבוץ

             אזור התעסוקה המקורי)
שימוש מקורי: סילו

שימוש כיום: אחסון גרעינים - גד“ש
מזב פיזי: טוב

חצר המשק הראשונה
האזור המשקי הוותיק

אזור החינוך
מרכז חברתי ותרבותי

מתחמים לשימור:

מבנים ומתחמים לשימור בקיבוץ בית אלפא:

עד 2003

עד 1965

עד 1958

עד 1944

עד 1932
התפתחות כרונולוגית:
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האורווה ורפת א'
שנת הקמה: 1927-30
מתכנן: מרדכי קסלמן
              יצחק מטריקין

              לאון ומוש

בית הזרע
שנת הקמה: 1940

מתכנן: מוניו גיתאי וינרויב

רפת המלטה
שנת הקמה: 1944
מתכנן: אריה שרון

חדר האוכל
שנת הקמה: 1930

מתכנן: לאופולד קרקואר

בית אלפא
לקראת 100 שנים לבית אלפא

התבטא  הצעיר  השומר  קיבוצי  כראשון  אלפא  בית  של  המיוחד  מעמדו 
בחשיבות שיוחסה להקמת מוסדותיו. מיטב האדריכלים המובילים בתקופתם, 
מהחשובים והמשפיעים בתולדות האדריכלות הישראלית, לקחו חלק בתכנון 
כיום  הראשונות.  בשנותיו  בקיבוץ  שהוקמו  והמשק  הציבור  מבני  של  הפיזי 
ריכרד  זו עבודותיהם של   זו לצד  בו פזורות  הקיבוץ מהווה "מוזיאון פתוח" 
שאפו  אשר  ועוד,  שרון  אריה  וירויב,  גיתאי  מוניו  קרקואר,  לאופולד  קאופמן, 
האדריכלות  של  החדשניים  עקרונותיה  בין  לשלב  האדריכלית  ביצירתם 

המודרנית לדרישות הפיזיות-אקלימיות וחברתיות הייחודיות בקיבוץ. 
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רפת המלטה
שנת הקמה: 1940
מתכנן: אריה שרון

סגנון אדריכלי: אין סגנון מוגדר
מיקום: אזור משקי-יצרני (כניסה לקיבוץ

             אזור התעסוקה המקורי)
שימוש מקורי: רפת

שימוש כיום: לא בשימוש
מזב פיזי: מוזנח 

האורווה
שנת הקמה: 1928

מתכנן: קסלמן
סגנון אדריכלי: מבנה מקצועי מועתק 
               מגרמניה (במקור מבנה רפת)

מיקום: אזור משקי (מרכז הקיבוץ)
שימוש מקורי: אורווה

שימוש כיום: קומת קרקע - חנות יד שניה
                        קומה שניה - לא בשימוש

מזב פיזי: טוב

בית הילדים הראשון
שנת הקמה: 1928

מתכנן: לוטה כהן
סגנון אדריכלי: סגנון קיבוצי של שנות ה-30

מיקום: אזור חינוכי (מערב הקיבוץ)
שימוש מקורי: בית ילדים
שימוש כיום: חדרי אירוח
מזב פיזי: מצויין (משופץ)

חדר האוכל
שנת הקמה: 1930

מתכנן: לאופולד קרקואר
סגנון אדריכלי: סגנון בינלאומי
                            של שנות ה-30

מיקום: אזור משקי (מרכז הקיבוץ)
שימוש מקורי: חדר אוכל

שימוש כיום: חדר אוכל (המטבח
                       לא בשימוש)

מזב פיזי: טוב

המועדון
שנת הקמה: 1949

מתכנן: אוקס
סגנון אדריכלי: סגנון בינלאומי קלאסי

מיקום: אזור משקי (מרכז הקיבוץ)
שימוש מקורי: מועדון חברים

שימוש כיום: מועדון חברים
מזב פיזי: טוב

בית הילדים השני
שנת הקמה: 1936

מתכנן: לאופולד קרקואר
סגנון אדריכלי: סגנון בינלאומי
                             של שנות ה-30

מיקום: אזור חינוכי (מערב הקיבוץ)
שימוש מקורי: בית ילדים
שימוש כיום: חדרי אירוח
מזב פיזי: מצויין (משופץ)

בית הזרע
שנת הקמה: 1940
מתכנן: מוניו גיתאי

סגנון אדריכלי: סגנון מחנות הצבא הבריטי בא“י
מיקום: אזור משקי-יצרני (כניסה לקיבוץ

             אזור התעסוקה המקורי)
שימוש מקורי: סילו

שימוש כיום: אחסון גרעינים - גד“ש
מזב פיזי: טוב

חצר המשק הראשונה
האזור המשקי הוותיק

אזור החינוך
מרכז חברתי ותרבותי

מתחמים לשימור:

מבנים ומתחמים לשימור בקיבוץ בית אלפא:

עד 2003

עד 1965

עד 1958

עד 1944

עד 1932
התפתחות כרונולוגית:

*תרשימים ונתונים באדיבות נעה חגי גרוס

בית הילדים הראשון
שנת הקמה: 1928

מתכנן: ריכרד קאופמן

בית הילדים השני
שנת הקמה: 1936

מתכנן: לאופולד קרקואר

המועדון
שנת הקמה: 1949

מתכנן: זאת פורת )אוקס(

הדשא הגדול

חצר המשק
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שער הכניסה לקיבוץ; פיזי ורעיוני
חצר המשק /

האורווה

רפת א'

מקור: ארכיון קיבוץ בית אלפא

חצר המשק כיום, 2020

חצר המשק ההיסטורית 

בית אלפא

רפת ד';
רפת ג'רפת ב'1929

המחלבה

רפת א';המתבן
1927

האורווה;
1930

מחסן תבואות;
1928

מבנה לשימור ע"פ תבע ג-21265 )2017(
לא קיים

הכניסה הראשית לקיבוץ, בין מבנה האורווה לרפת א', נראית היטב בתכנון הראשוני של 
קאופמן לקיבוץ, וקיימת עד היום כשער פיזי ורעיוני לקיבוץ.

חצר המשק ההיסטורית, צילום משנת 1932. מקור: ארכיון קיבוץ בית אלפא
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חלוקה

חצר המשק ההיסטורית

המשק  חצר  של  ומיקומה  גודלה  נוכחותה, 
בתכניתו של קאופמן )1925( ובנייתם של מבני 
להתיישבות,  ראשון  כצעד  והרפתות  האורווה 
עוד בטרם הוקמו מבני הציבור ובתי המגורים, 
מעידים על חשיבותה המעשית והאידאולוגית 
והחקלאית  של חצר המשק לחברה היצרנית 

אותה שאף הקיבוץ ליסד. 

רפת א'

חצר המשק
ההיסטורית

חפציבה

בית אלפא

האורווה

לאה ברגשטיין במרעה על הגלבוע שנות השלושים, בית אלפא. מקור: אתר ביתמונה

בית אלפא, קבוצת חפציבה,קיבוץ השומר הצעיר, ריכרד קאופמן ומרדכי קסלמן 1925. מקור: הארכיון הציוני

רפת

וה
ורו

א
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בתכנון הרפת והאורווה מעורבים המשרדים הטכניים של 
כמה מהמוסדות המיישבים )המשרד הטכני של קפא"י 
קופת פועלי ארץ ישראל(, המשרד הטכני של המחלקה 
בארץ  הציונית  ההנהלה  של  חקלאית  להתיישבות 
ההתיישבות  מחלקת  של  הטכנית  והמחלקה  ישראל, 

בסוכנות היהודית. 

פותח  האורווה  ומבנה  הרפת  מבנה  של  הטיפוס  אב 
במחלקות הטכניות של גופים אלה, תוך עבודה משותפת 
מומחים  עת  באותה  בכירים,  ומהנדסים  אדריכלים  של 

מהשורה הראשונה. 

ובקפדנות  במקצועיות  תוכנן  אלה  במבנים  פרט  כל 
להקמת  הציונית  ההתיישבות  של  כולל  ממהלך  כחלק 

משקים חקלאיים מודרניים וברי קיימא.

מתכנני חצר המשק ההסטורית 
בבית אלפא

האורווה ורפת א' )1926-1930( אדר' ריכארד קאופמן
1887-1958

מתכנן ראשי, המשרד 
הארצישראלי של 

ההסתדרות הציונית 
העולמית.

מרדכי קסלמן
1896-?

מהנדס ראשי/מנהל 
המשרד הטכני של 

קופת פועלי א"י.

יעקב מטריקין
1902-1981

אדריכל ראשי/ראש 
המחלקה הטכנית של 

הסוכנות היהודית.

בניית רפת א', מתוך: ארכיון קיבוץ בית אלפא

מיומנות תכנון וביצוע

חצר המשק ההיסטורית

לאון ומוש
1888-1969

מהנדס ראשי 
המשרד הטכני של 

המחלקה להתיישבות 
חקלאית.

יעקב ריזר
1893-1974

מהנדס ראשי ומנהל 
המחלקה הטכנית של 

הסוכנות היהודית.
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רפת א'

מצב קיים ותכנון

טכנולוגיית בנייה

שלד: יסודות, עמודים וקורות בטון

Queen Post גג: אגדי עץ מדגם

גג: קורות משנה ומרישי עץ

גג: רעפי בטון מקוריים

מילואה: קירות בטון דקים 

רפת א' הינה מבנה מלבני חד קומתי בשטח של כ-340 מ"ר 
)אורך: 34 מ', רוחב: 10 מ'( 

הרפת מתוכננת במודול בסיסי של 3.30X3.30 מ', בנויה משלד וקירות בטון וגג מאגדי עץ 
מקוריים מחופים רעפים. המבנה שמר על מאפייניו הייחודיים לאורך השנים ולא ניכרים בו 

שינויים ותוספות מאוחרות משמעותיים. המבנה אינו בשימוש כיום.
דו"ח מהנדס ראשוני הצביע על הצורך בשיקום מעטפת המבנה, לצד חיזוק קונסטרוקטיבי 

של מערכת אגדי הגג.

רפת א' בשנות ה-70'. צילם:  יורגן בוק, מתנדב. באדיבות  יוני עינב 
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האורווה

מצב קיים ותכנון

שלד בטון: יסודות, עמודים וקורות
רצפה תחתונה: בטון ע"ג קרקע

מילואה: קירות בטון דקים

רצפת ביניים: קורות עץ ע"ג שלד
קורות בטון

עץ  קרשי  עליונה:  קומה  רצפה  מדרך 
שטוחים

גג: אגדי עץ מסוג "מספריים"
Scissors

גג: מרישים ורעפי בטון מקוריים

טכנולוגיית בנייה

האורווה היא מבנה דו-קומתי מוארך בשטח של 325 מ"ר
)אורך: 26 מ' רוחב: 7.5 מ'( 

האורווה מתוכננת במודול בסיסי במידות 2.45X2.45 מ', בנויה משלד וקירות בטון, רצפת 
וייחודיים  והגג מאגדי עץ מקוריים  גבי קורות בטון  הקומה העליונה בנויה מקרשי עץ על 
מחופים רעפים. המבנה שמר על מאפייניו הייחודיים ובקומה העליונה נותרו חלונות הפח 
המקוריים. לאורך השנים נעשו שינויים מועטים במבנה, וכיום קומת הקרקע שלו משמשת 

כחנות "יד שניה" בעוד הקומה העליונה נמצאת בשימוש חלקי כמחסן.
הזיון  שיקום  הוא  שנדרש  וכל  סביר  הנדסי  במצב  המבנה  כי  קבע  ראשוני  מהנדס  דו"ח 

החלוד בעמודי הבטון החיצוניים.
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קונסטרוקציה

טכנולוגיית בנייה

ואדריכלים שעבדו במוסדות  אגדי העץ של שני המבנים הם פרי תכנונם של מהנדסים 
המיישבים, והביאו איתם ידע טכני מארצות מוצאם ומהמוסדות בהם רכשו את השכלתם. 

ומבוססת  משוכללות  נגרות  טכנולוגיות  מדגימות  המבנים  שני  של  הגג  קונסטרוקציות 
חוזק,  מוקפד,  תכנון  קונסטרוקטיבי,  בהגיון  ניחנות  הן  מוכרות,  אינן  כיום  אם  גם  היטב. 

מיומנות ביצוע של פרטי נגרות,  ואסתטיקה שהיא כיום ייחודית.

קונסטרוקציה 
ואסתטיקה ייחודית

Queen Post Truss

Scissor Truss

מאפשר מפתח בגודל 10-12 מטר

רפת א':

האורווה:

מאפשר מפתח גבוה יותר
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פרוגרמה
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תצוגה 
ארכיאולוגית

מקומית

הצעה תכנונית 

האורווה
1930

מגדל האסם
שנות ה-50

מגדל תחמיץ
1953

מחסן תבואות
1928

רפת א'
1927

חדר הקרנהמרכז מבקרים
)50 מקומות ישיבה(

גן הרפת:
 גן שעשועים 

׳של פעם׳

מבואה

שירותים
ארכיון

)ריכוז ארכיונים 
קיימים(

גלריה לאמני  
קפה/חנותויוצרי הקיבוץ

פינת הנצחה

שטח התכנון ופרוגרמה

מרכז הקביוץ, 2018', מתוך: אגף בנייה,  קיבוץ בית אלפא

שטח התכנון: שער הכניסה

הדשא הגדול
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הצעה תכנונית 
תכנית שטח מתחם

התכנון המוצע מבקש לחדש ולשקם את 'חצר המשק ההיסטורית' כמרחב לפעילויות תרבות ופנאי עבור תושבי המקום ומבקרים מהחוץ.
מטרת התכנון המוצע היא להדגיש ולהעצים את נוכחותם של המבנים ההיסטוריים בחצר המשק, באמצעות השמשה של רפת א', האורווה, 

והמרחבים הפתוחים שביניהן. 

התכנית מציעה פיתוחו של ציר הולכי רגל המקשר בין מבנה רפת א' והאורווה והשטחים הפתוחים שסביבם ויצירה של מערך תנועה הכולל 
חניית אוטובוסים ורכבים פרטיים. בנוסף לפעילות במבנה הרפת והאורווה, ישמשו המרחבים הפתוחים בתחום 'חצר המשק ההיסטורית' 
לתצוגות חוץ, כדוגמת הגן הארכיאולוגי, ולגן הרפת )גן שעשועים 'של פעם'( שמתקניו יעוצבו בהשראת מתקני המשק וכלי החקלאות של 

ראשית תקופת ההתיישבות.

התכנית כוללת הסדרת פעילותו של הכלבו )מחסן התבואות ההסטורי( באמצעות פיתוח רחבת כניסה ושהייה מקורה חדשה במשולב עם 
מבנה האורווה, הפרדת והצנעת אזור הפריקה והטעינה ושיקום החזית ההיסטורית.
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תכנון מוצע
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רפת
גלריה ובית קפה

קטן  קפה  ובית  הקיבוץ  ויוצרי  לאמני  גלרייה 
יוקמו בתוך מבנה הרפת המשוקם.

מהתערבות  הניתן  ככל  להמנע  רצון  מתוך 
חיזוקים  שתצריך  הקיים,  הרפת  במבנה 
ובמטרה  נוספות,  והתאמות  קונסטרוקטיביים 
ו'סימני  המבנה  אותנטיות  על  לשמור 
למקם  הוחלט  אותותיו,  בו  שנתנו  הזמן' 
יחידות  כשתי  המתוכננות  הפונקציות  את 

עצמאיות, מעין 'מבנה בתוך מבנה'. 
פנים סגורים  יציעו חללי  ובית הקפה  הגלריה 
התשתיות  את  המכילים  אקלמית  ומבוקרים 
הנדרשות ומשמשים תמיכה קונסטרוקטיבית 

לגג המבנה. 
ומוצל,   מקורה  ישאר  הרפת  חלל  יתרת 
על  במלואו,  המבנה  את  לחוות  ויאפשר 
פשטותו  הפונקציונלית ואיכויותיו האדריכליות 

הייחודיות.
הקיים,  במצבן  יושארו  הרפת  מבנה  חזיתות 
הקרובה,  לסביבתן  חלקית  הפתוחות 
מאפשרות את גלישת הפעילות ברפת לחצר 

המקיפה אותה.

גלריהבית קפה

גן המשחקים

האורווה
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מבט אל בית הקפה

רפת
גלריה ובית קפה
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רפת
קירות דינמיים בגלריה

מצב סגור

מצב פתוח
ים

אי
נמ

די
ת 

רו
קי

 ל
ות

מא
דוג

archdaily תמונות מתוך: אתר

שולבה  הקיבוץ  ויוצרי  לאמני  הגלריה  בתכנון 
לפתיחה  דינאמיים,  תצוגה  קירות  מערכת 
חלל  אל  הגלריה  חלל  של  מלאה  או  חלקית 

הרפת. 

ומשתנה  גמיש  חלל  מאפשרת  זו  מערכת 
שניתן להתאימו לתצוגת תערוכות מתחלפות, 
המוצגים  בין  אלטרנטיבית  תנועה  יצירת  תוך 
הקבועה  לתנועה  בנוסף  זאת  בתערוכה. 
נגישות  צרכי  על  העונה  הגלריה,  ציר  לאורך 

כנדרש.

ההגנה  ובפרט  מבנה',  בתוך  ה'מבנה  עקרון 
מפגעי מזג האוויר אותה מספק מבנה הרפת 
המכיל את מבנה הגלריה, מאפשר ומזמין את 

החלל מיוחד והגמיש שתיצור גלריה זו.
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גלריה במצב סגור / מצב פתוח

רפת
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תכנון מוצע
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האורווה
מרכז מבקרים וארכיון

עיקריות:   פונקציות  שתי  יכיל  האורווה  מבנה 
חדר  הכולל  הקיבוץ,  ארכיון  הקרקע  בקומת 
ובקומה  רב-תכליתי;  ישיבות  וחדר  הנצחה 
הקרנה  חדר  הכולל  המבקרים,  מרכז  עליונה 
מבואה  המבנה  יכלול  בנוסף  איש.  לכ-50 
להכוונת המבקרים ב'חצר המשק ההיסטורית' 

ושירותים.
מרכז  תצוגת  משולבת  בהם  פתוחים  חללים 
חללים  של  במערכת  שזורים  יהיו  המבקרים 
סגורים כדוגמת הארכיון, חדר הישיבות וחדר 
הביקור  את  מלווה  תנועה  מסלול  ההקרנות. 
בקומת  ההקרנה  וחדר  מהמבואה  במבנה 
הקרקע, דרך חללי התצוגה הפתוחה בקומה 
החיצוניות  מהמדרגות  ליציאה  ועד  העליונה 

הקיימות בחזית הדרומית.
שני גרמי מדרגות ומעלון )המתוכנן בהתאמה 
לתקני נגישות( יוצרים קשר האנכי בין הקומות. 
אחר  עוקבת  המוצעת  הפנימית  החלוקה 
המאפשר  באופן  במבנה  הקיימים  המודולים 

שלביות במימוש הביצוע. 

ארכיון וחדר הנצחה

חנות

חדר הקרנה

שירותים

מרכז מבקרים

תכנית קומה ראשונה, מבנה האורווה

תכנית קומה שנייה, מבנה האורווה
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האורווה
מרכז מבקרים וארכיון

ולקורות הבטון הקיימות תוסר חלק מרצפת הקומה העליונה.  בהתאמה למודול המבנה 
ביניהן,   וויזואלי  פיזי  קשר  ותאפשר  המבנה,  קומות  שתי  בין  כפול  חלל  תיצור  זו  פתיחה 
ותחשוף את קונסטרוקצית הגג ואגדי העץ המרשימים בחלל הקומה העליונה גם לשוהים 

בקומת הקרקע של המבנה.

ים
קי

ב 
מצ

הסרה חלקית של הרצפה

מרכז מבקרים

ארכיון

צע
מו

ב 
מצ
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פרק 06 | שלביות הביצוע



שיקום הרפת: גלריה ובית הקפה

שיקום המחצית הדרומית של האורווה: חדר הקרנה ומרכז מבקרים

שיקום המחצית הצפונית של האורווה: ארכיון וחדר הנצחה

פיתוח שטח חלק ראשון: גן הרפת ואיזור חנייה

פיתוח שטח חלק שני: איזור הכניסה לכלבו כולל שיקום חזיתות

התכנון המוצע מאפשר קידום הפרוייקט בשלבים בהתאם למגבלות ביצוע ותקציב. בשלב 
השני  בשלבים  הקפה.  ובית  הגלריה  את  ולהקים  הרפת  מבנה  את  לשקם  מוצע  ראשון 
והשלישי ישוקם מבנה האורווה, כשניתן לשקם לחוד את חלקו הדרומי או הצפוני או את 

שניהם ביחד. 
וגינון סביב  גו שעשועים  יפותחו חניות,  פיתוח השטח מתחלק לשלושה שלבים: בשלב 4 
ושיקום חזיתות במרחב המתווך בין האורווה לכלבו;   יבוצע פיתוח שטח  הרפת; בשלב 5 

ובשלב 6 יורחב שיקום החזיתות אל יתרת המבנים ההסטוריים בחצר המשק. 

התמיכה  גיוס  את  תאפשר  בפועל  והצלחתו  הפרוייקט  משלבי  אחד  כל  של  השלמתו 
והתקציב למעבר לשלב הבא.

פיתוח שטח חלק שלישי: שיקום חזיתות בחצר המשק ההסטורית

שם הפרויקט | מיקום

כותרת משנה
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האורווה ורפת א' | חצר המשק ההיסטורית, בית אלפא
מזמין: קיבוץ בית אלפא

פרוגרמה: אדר' ראובן טרייבר
תכנון, הדמיות והפקה: רותי ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

כל הזכויות שמורות C. אין לעשות כל שימוש בחומרים מחוברת זו ללא אישור מפורש מהיוצרים.

תיק תורם


