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אדר' עדי הר-נוי

מדידות:

מבט טכנולוגיה בתלת מימד בע"מ
מדד :אלכסנדר טסצ'יאב

המזמין:
סיגי ויעל אשל

הכנת סקר התיעוד:

אדר' רות ליברטי-שלו

שרטטה :אניה פלדמן

צילומים ומסמכים היסטוריים:

ארכיון היסטורי אלוני אבא ,ארכיון אריה דרסלר ,ארכיון ההגנה ,ארכיון המכון ע"ש גוטליב שומאכר,
ארכיון משפ' אלברט בלייך אוסטרליה ,Albert Blaich Family Archive-Australia

תיק תיעוד

דו"ח הנדסי:

אינג' ליליה סוחנוב

ארכיון מפות גוטליב שומאכר ספריית הטכניון ,ספריית המדיה אוניברסיטת חיפה,
אוסף המפות של המחלקה לגאוגרפיה אוניברסיטת תל אביב ,גנזך המדינה,

תודות מיוחדות :לגב' פפי שפאר מארכיון אלוני אבא על העזרה והידע הרב
לגב' ביאנקה רודיך
לגב' דרסלר מארכיון אריה דרסלר
לפרופ' יוסי בן ארצי על חומר מאוספו האישי
לדר' ירון פרי על העצות וההכוונה
לגב' דליה אסל
לצאצאי הטמפלרים:

בית אונגר  /בית אשל

ארכיון צה"ל ,אוסף התמונות של משפחת אונגר אוסטרליה ,מרכז המיפוי הישראלי

הורסט בלייך Horst Blaich
ברונו ויינמן Bruno Weinmann

תודה מיוחדת למשפחת אונגר באוסטרליה :ארנסט ,קורט ,אדית ,אינגריד וטרודי
בתמונה משמאל לימין :אדית אונגר ,ארנסט אונגר ,טראוגוט איימן )בנו של
קרל איימן( ,קורט אונגר ,וולטר אונגר וארנה אונגר

Many special thanks to the Unger family in Australia: Ernst, Kurt, Edith, Ingrid and Trudy
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פיטר לנגה Peter Lange

who contributed their knowledge and memories of the house and spared no efforts in answering all our queries.
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I

תיק תיעוד זה הוזמן על ידי סיגי ויעל אשל במסגרת עבודת התכנון לביתם באלוני אבא.
זוהי הפעם הראשונה שנערך לבית היסטורי לשימור באלוני אבא תיק תיעוד כצעד מקדים לפתיחת הליך הרישוי לקראת הכשרת הבית למגורים מחדש בו.
התיק הוכן על פי הנחיות מינהל תכנון משנת  2008להכנת תיקי תיעוד ,ובהתאם להנחיותיה של אדריכלית יעל סיון-גייסט ,מנהלת מחוז חיפה והצפון של המועצה לשימור אתרים.

מאחר ולא קיים תיעוד מסודר על המושבה ולדהיים ,הוכנה במסגרת תיק תיעוד זה סקירה היסטורית קצרה המתארת את נסיבות תכנונה ,הקמתה והתחפתחותה של ולדהיים במהלך השנים .מרבית
הספרים והעבודות הסמינריוניות עליהם התבסס מחקר הרקע לתיק תיעוד זה נכתבו בשנות ה '80-וראשית שנות ה '90-של המאה העשרים ,וחלק ניכר מהמסמכים המצוטטים בספרים אלה (למשל מפת
ולדהיים של פויגט) אינם בנמצא עוד .נראה שחומר רקע ראשוני רב אבד משנות ה '80-ועד היום ,ועל כן רבה החשיבות בהרחבת התיעוד של המושבה ולדהיים בכללותה במסגרת אחרת ,על מנת שיהיה
בידי יישוב מסד נתונים הנוגע להסטוריה של הכפר ולחשיבות ביטייה הפיזיים.

תיק תיעוד

בית אשל  /אונגר הוא בית טמפלרי גרמני אופייני שנבנה בתחילת המאה העשרים כחלק מהמושבה הגרמנית ולדהיים ושימש כביתה של משפ' אונגר .עם קום המדינה עבר הבית לבעלותו של מושב אלוני
אבא והמשיך לשמש כבית מגורים ולשימושים שונים נוספים .הבית ,שבתקפות שונות ,כולל לאחרונה ,עמד ריק ,נרכש על ידי סיגי ויעל אשל במטרה להחזירו לשימוש כבית מגורים.

המזמין:
סיגי ויעל אשל

מבוא:

בנוסף ,כולל התיק סקירה של מצב הבית כיום וניתוח אדריכלי הכולל את שלבי התפתחותם של הבית וסביבתו הקרובה .בית אונגר על כל מאפייניו האדריכליים נותח בהשוואה למאפיינים של בתים
טמפלריים בארץ בכלל ,ובהשוואה לבתים נוספים בולדהיים .בדרך זו זוהו מאפיינים שהם ייחודיים לבית לעומת אלה שאופייניים לבנייה הטמפלרית בכלל ,וכן הסממנים האופייניים לולדהיים ביחס לשאר
המושבות הטמפלריות.
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הערה כללית :התיק תוכנן ונערך על פי גודל גליון של  .A3לקבלת הדפסה עם שרטוטים בקנה המידה הנכון יש להדפיס את המסמך כולו בגודל .A3

בית אונגר  /בית אשל

במהלך העבודה ואיסוף החומר לתיק נוצר קשר אי-מייל עם קהילת הטמפלרים ובעיקר עם צאצאיה של משפחת אונגר באוסטרליה .בזכות נכונותם לשתף אותנו בזיכרונות ,הידע והתמונות שברשותם
נחשפו פרטים רבים שתרמו להבנתנו את מבנה הבית ,תפקודו והתפתחותו ,ואת אורח חייהם של משפ' אונגר בפרט ושל הגרמנים הטמפלרים בולדהיים בכלל.

II

פרק  :1נתונים כללים
פרק  :2נתונים סטטוטוריים

עמ' 1.01
עמ' 2.01-2.02

פרק  :3רקע היסטורי תרבותי
ב .תולדות ולדהיים – רכישת האדמות וההקמה )(1906-1907

עמ' 3.02-3.03

ג .ולדהיים – תכנון הישוב )(1909-1910

עמ' 3.04-3.05

ד .ולדהיים – שנים ראשונות )(1913-1914

עמ' 3.06

ה .ולדהיים – מלחה"ע ה 1-ושנות ה20-

עמ' 3.07

ו .ולדהיים – שנות ה30-

עמ' 3.08-3.09

ז .ולדהיים – מלחה"ע ה2-

עמ' 3.10

א .חלקת אונגר – מבנים מקוריים ,התפתחות ושימושים לאורך השנים

עמ' 5.01-5.02

ב .המבנה ,השימושים והמאפיינים של הבית הטמפלרי הטיפוסי

עמ' 5.03

ג .המבנה והשימושים של בית אונגר

עמ' 5.04

ד .שלבי ותוספות הבניה בבית אונגר

עמ' 5.05-5.12

ה .חזיתות משוחזרות.

עמ' 5.13-5.17

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
א .אלמנטים אדריכליים בבית אונגר:

 (2מאגר מים תת קרקעי

עמ' 6.01

ח .ולדהיים עם הקמת המדינה )(1948

עמ' 3.11

 (3ריצפות – טכנולוגית בניה

עמ' 6.02

ט .תולדות אלוני אבא ) 1948ואילך(

עמ' 3.12

 (4ריצופים

עמ' 6.03

י .אלוני אבא במפות ) 1951ואילך(

עמ' 3.13-3.19

 (5משקופי אבן

עמ' 6.04-6.06

יא .סימון מבנים היסטוריים קיימים בקרבת בית אונגר

עמ' 3.20

 (6פתחים  :חלונות ודלתות

עמ' 6.07-6.12

יב .בית אונגר וסביבתו בתצ"אות ) 1945ואילך(

עמ' 3.21-3.23

 (7מרפסות

עמ' 6.13-6.14

יג .הבעלויות על הבית והדיירים לאורך השנים.

עמ' 3.24

 (8מדרגות פנים

עמ' 6.15

יד .תולדות המשפחה הבונה – משפחת אונגר בא"י.

עמ' 3.25-3.27

 (9אלמנטים יצוקים מראש :הכרכוב

עמ' 6.16

טו .מתכננים/בונים/בעלי מלאכה בולדהיים ובבית אונגר.

עמ' 3.28

 (10צבע פנים ודקורציה

עמ' 6.17-6.18

טז .תמונות היסטוריות של בית אונגר

עמ' 3.29-3.30

 (11חומת האבן והשער של החלקה

עמ' 6.19

 (12הגג.

עמ' 6.20-6.22

ב .תיעוד צילומי מצב קיים

עמ' 4.02-4.08

ג .מפה טופוגרפית ותיעוד אלמנטים נופיים

עמ' 4.09-4.10

ד .תוכניות ,חזיתות וחתכים מצב קיים

עמ' 4.11-4.25

ה .סקר הנדסי

עמ' 4.26-4.41

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

פרק  :7הצהרת משמעות ומסקנות
א .הצהרת משמעות

עמ' 7.01-7.02

ב .מסקנות

עמ' 7.03-7.04

פרק  :8נספחים
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א .תיאור אדריכלי וטכנולוגית הבניה

עמ' 4.01

בית אונגר  /בית אשל

 (1מרתף חצי-שקוע

עמ' 6.01

פרק  :4בית אונגר  -מצב קיים

תיק תיעוד

א .ההתיישבות הטמפלרית בא"י – רקע כללי

עמ' 3.01

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תוכן העניינים
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בית אונגר  /בית אשל
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המזמין:
סיגי ויעל אשל
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בית אונגר  /בית אשל

פרק :1
נתונים כלליים
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בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

 1.1האתר נמצא באזור הדרום-מזרחי של מושב אלוני אבא .
 1.2גוש 12321 :חלקה201 :

 1.4הבעלות על הקרקע:
 1.5האתר ממוקם באלוני אבא ,בקצהו הדרום מזרחי של הרחוב
ההיסטורי.
באתר מבנה מגורים ,מבנה משק והריסות של מבני משק נוספים.

תיק תיעוד

 1.3גבולות האתר:
בצפון-מזרח :הרחוב ההיסטורי
בצפון-מערב :בית מגורים טמפלרי )בית דיינינגר(
בדרום-מערב :לולים
בדרום-מזרח :דרך עפר ואחריה חווה טמפלרית
)חוות פריץ אונגר(

המזמין:
סיגי ויעל אשל

נתונים כלליים:

בית אונגר  /בית אשל
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תרשים סביבה ק.מ1:1250 .

תוכנית מדידה ק.מ1:250 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :1נתונים כלליים

1.01

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

פרק :2
נתונים סטטוטוריים
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בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

המזמין:
סיגי ויעל אשל

נתונים סטטוטוריים:
 2.1התוכנית החלה על האתר היא
תב"ע מפורטת ג.11594/
 2.2שטח התוכנית  310.25דונם.
 2.3שטח בנוי קיים:

קומה עליונה:

 110מ"ר

סה"כ עיקרי:

 330מ"ר

מבנה משק:

 48מ"ר

מבנה משק
מפורק:

 25מ"ר

סה"כ שירות:

 73מ"ר

סה"כ:

 403מ"ר

תיק תיעוד

קומת כניסה:

 115מ"ר

בית אונגר  /בית אשל

מרתף:

 115מ"ר

 2.4לפי התב"ע לא יותרו תוספות
למבנה לשימור.
 2.5יעוד הקרקע עפ"י תכנית תקפה
הוא מגורים.
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בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :2נתונים סטטוטוריים

2.01

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תב"ע מפורטת ג:2005 - 11594/
 2.7להלן פירוט תכנית בה הוכרז האתר לשימור.
 2.8האתר אינו נכלל בשטח עתיקות מוכרז.
 2.9האתר אינו נכלל ברשימת אתרים טנטטיבית אחרת לשימור.

תיק תיעוד
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קנ"מ:

פרק  :2נתונים סטטוטוריים
אלוני אבא תב"ע מפורטת ג11594/

2.02

המזמין:
סיגי ויעל אשל
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קנ"מ:

התיישבות הטמפלרים בארץ ישראל – רקע כללי:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

הטמפלרים היו חברי "אגודת ההיכל" " (בגרמנית ,)Tempelgesellschaft :תנועה דתית שנוסדה בוירטמברג שבדרום גרמניה
באמצע המאה ה.19-
הטמפלרים ,שיצאו מתוך התנועה הפיאטיסטית ,תנועה שהתעוררה בגרמניה במאה ה ,17-האמינו כי יש ליצור עם נוצרי חדש ,הוא
"עם האל" אשר יחיה את אתוס הנוצרי הקדמון ,יתנקה מהסיאוב שדבק בכנסיה ויצור חברה חדשה ומתוקנת .על עם זה מוטל
התפקיד ההיסטורי להתאסף בארץ האל ,היא ארץ ישראל ,וכאן יזכה להופעה המחודשת של המשיח.
הטמפלרים ,בראשות מנהיגיהם התיאולוג כריסטוף הופמן וגיאורג דוד הרדג ,הגיעו לארץ ישראל על מנת להתיישב בה ב.1868-
בשלב הראשון להתיישבותם (תקופת ההתנחלות –  ,1868-1875עפ"י ההיסטוריון א .כרמל) הקימו הטמפלרים ארבע מושבות
גדולות :חיפה ,המושבה ביפו ,שרונה וירושלים .בנוסף היו להם שלוש קהילות עירוניות זעירות בביירות ,אלכסנדריה ונצרת ,וכן כמה
חוות ועסקים משפחתיים במרחב יפו ורמלה.
בין השנים ( 1899-1914תקופת ההתרחבות) הוקמו עוד שלוש מושבות נוספות :וילהלמה ,בית לחם וולדהיים .הוקמה מושבת-בת
בטירה  -נויהרדטהוף ושכונה עירונית חדשה ביפו – ולהאלה .בכלל היישובים הללו התגוררו כ 1750-נפש.
מלכתחילה ,היו חילוקי דעות בין שני מנהיגי האגודה ,הופמן והרדג ,שהביאו לכך שהופמן ותומכיו התיישבו ביפו ,בעוד הרדג נשאר
בחיפה .ב 1874-פרשו הרדג ואחדים מתומכיו מהאגודה ,והקימו גוף מקביל ,אשר לימים שב והשתלב בכנסייה האוונגלית.
וולדהיים הוקמה ע"י העדה האוונגלית ,תומכיו של הרדג.

תיק תיעוד

מיד עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה יצאו בני המתיישבים לגרמניה להתגייס לצבא]1[ .
ב 1917-עם התקדמות הצבא הבריטי לא"י החלו התורכים מתכוננים לנסיגה .שלטונות גרמניה העמידו לרשות המתיישבים אמצעי
תחבורה להשבתם לגרמניה ,אך להפתעתם בחרו הטמפלרים לדבוק באדמותיהם ובמושבותיהם ולהישאר בארץ גם תחת השלטון
הבריטי .זיקתם לגרמניה שהלכה ונחלשה במהלך השנים ,הרכוש הרב שצברו ,הקשר שנוצר אל הארץ ותיעובם את השלטון הטורקי
שהקשה על התיישבותם בארץ במהלך השנים ,הביאו להחלטתם זו .השלטון הבריטי לא ראה איום כלשהו במושבות הטמפלרים
מאחר ומספרם באופן יחסי לאוכלוסיית הארץ היה נמוך ,והתיישבותם נחשבה כבעלת רקע דתי ועל-לאומי]2[ .

בית אונגר  /בית אשל

הטמפלרים ,שהגיעו לארץ מתוך מניעים אידיאולוגיים-דתיים ,הלכו ואיבדו במהלך שהותם בה את זיקתם הדתית ,והתחזקו בזיקתם
הלאומית-גרמנית .בני הדור השני והשלישי לא היו שותפים למאבקי האבות בכנסיה ובמדינת וירטמברג ונולדו בארץ ישראל בה הם
נחשבו ,הרגישו והיו גאים בהיותם גרמנים.
עם עליית היטלר בגרמניה ,אימצו חלק מהטמפלרים את רעיונותיו הלאומניים-קיצוניים וראו בעצמם נציגי ה"רייך השלישי" במזרח.
השתלטותם של אלו על האגודה הובילה לבידודם של הטמפלרים ע"י השלטון הבריטי בא"י .מיד עם פרוץ מלחמת העולם השניה הם
נחשבו כנתיני אויב ונכלאו במחנות מעצר במושבותיהם .המתיישבים הגרמנים פונו אל מחנות מעצר במושבות ולדהיים ,שרונה ,בית
לחם הגלילית ,ווילהלמה.
גברים רבים מקרב הטמפלרים גויסו לצבא הגרמני ומשפחותיהם הורשו לחזור לגרמניה כבר ב .1942-בהדרגה עזבו מתיישבים
נוספים ,שמצאו מקלט באוסטרליה .היו ביניהם כאלה שהתעקשו לדבוק בארץ וקיוו שיוכלו להמשיך לגור בה גם תחת שלטון ערבי או
יהודי .תקוות אלו התבדו עם חיסולו של גוטהלף וגנר ,ממנהיגי התנועה הטמפלרית בתל אביב ,ע"י הפלמ"ח עת יצא מהמחנה
ב Wilhelma-לעסקיו ביפו עם ליווי בריטי במרץ  .1946מטרת ההתנקשות המתוכננת היתה "להתרות בהם [בטמפלרים] ולהוכיח
לממשלה כי הללו לא יוותרו בחיים בארץ הזאת"]3[ .
ב ,1948-עם השתלטות כוחות ההגנה על בית לחם וולדהיים שבעמק יזרעאל ,התחוור לכל כי במדינה יהודית שלאחר השואה לא
יימצא מקום למתיישבים גרמנים .הטמפלרים עזבו את הארץ בחסות בריטית ,כ 80-שנה לאחר הגעתם אליה.
נציגי העדה ,שהתאספו מחדש בגרמניה ובאוסטרליה ,ניהלו מו"מ ממושך עם ממשלת ישראל על רכושם שנותר בארץ ,וב1955-
קיבלו הטמפלרים פיצוי כספי ורכושם הועבר לרשותה של מדינת ישראל]4[ .

][1א .כרמל ,התיישבות הגרמנים בא"י בשלהי התקופה העות'מנית .עמ' .159
][2שם .עמ' .162-163
][3אתר אינטרנט http://www.wikipedia.org :הערך" :גוטהלף וגנר".
][4י .בן ארצי ,מגרמניה לארץ הקודש ,עמ' .12-13
][5מ .אליאב ,ארץ ישראל ויישובה במאה הי"ט  ,1777-1917עמ' .72
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לטמפלרים ,למרות מספרם המועט יחסית ,חלק חשוב בקורותיה של א"י בעת החדשה .היסטוריונים רבים מציינים את שנת הגעתם
לארץ כתחילתה של העת החדשה בארץ ישראל .להתיישבותם הייתה תרומה מכרעת להתפתחות החקלאות ,התעשייה ,האדריכלות
ותכנון היישובים בארץ ישראל .הם קידמו את מצב השירותים בארץ :הם היו חלוצי התחבורה הציבורית ,הקימו את בתי המלון
הראשונים ,ייסדו נציגויות מסחריות וייבאו מוצרים תעשייתיים .הם הביאו לארץ שיטות עיבוד חקלאיות מודרניות ,ומושבותיהם
שגשגו .הצלחת התיישבותם שימשה גורם מדרבן למאמצי ההתיישבות היהודית]5[ .

מיקומה של וולדהיים במפת תפרוסת ההתיישבות הטמפלרית בא"י.
מתוך ספרו של י.בן-ארצי "מגרמניה לארץ הקודש"

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
התיישבות הטמפלרים בארץ ישראל – רקע כללי

3.01

תולדות היישוב ולדהיים:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

וולדהיים היתה המושבה הגרמנית האחרונה שהוקמה בארץ ישראל והייתה המושבה
הפרוטסטנטית היחידה שהוקמה ע"י ה"קירכלרים" ,הפלג של הרדג שחזר לכנסייה
האוונגלית ונקרא כך מהמילה  Kircheשמשמעותה בגרמנית "כנסייה"]6[.
וולדהיים הוקמה על קרקעותיו של הכפר הערבי אום אל-עאמד .אדמות הכפר היו
בבעלות משפ' ת'וייני ,בעלת קרקעות מקומית שישבה בביירות ,והחכירה אותם
לפאלחים הערבים]7[.
בסקר שבוצע ע"י קונד וקיטשנר משנת  1882נכתב כי זהו כפר הבנוי על ראש גבעה
בתוך יער אלונים ומספר התושבים בו כ 100-נפשות]8[.
ערב עלייתם של הגרמנים לקרקע לא היו במקום מבנים ,למעט בקתות הבוץ של
הפלאחים הערבים ,בני המקום]9[.

תיק תיעוד

][6י .אייזלרEyal Ya'aqov Aizler, Der deutsche Beitrag zum Aufstieg Jaffas 1850-1914: ,
Zur Geschichte Palästinas im 19. Jahrhundert
][7י .בן ארצי ,מגרמניה לארץ הקודש ,עמ' .108-109
][8קונדר וקיצ'נרThe Survey of western Palestine : Memoirs of the Topography, ,
Hydrography, and Archaeology, 1881, Vol I (sheet V) Topography. P. 273 Orography,
] [9י .אייזלרEyal Ya'aqov Aizler, Der deutsche Beitrag zum Aufstieg Jaffas 1850-1914: ,
Zur Geschichte Palästinas im 19. Jahrhundert
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תיאור הכפר אום אל-עמד מתוך ה Survey of western Palestine -משנת .1881
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מפה של ה PEF-Palestine Exploration Fund-משנת  1880בה מופיע הכפר אום אל-עאמד

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
תולדות ולדהיים – רכישת האדמות וההקמה ()1906-1907

3.02

תולדות היישוב ולדהיים – רכישת האדמות:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

הנוף הנשקף מוולדהיים.
מתוך חוברת "סיפורו של יישוב" על תולדות היישוב אלוני אבא.

בית אונגר  /בית אשל

]Eyal Ya'aqov Aizler, Der deutsche Beitrag zum Aufstieg Jaffas 1850-1914: Zur Geschichte Palästinas im 19. Jahrhundert [10
] [11י .בן ארצי ,מגרמניה לארץ הקודש ,עמ' .113
]D. Goldman, The Architecture of the Templers in their Colonies in Eretz-Israel, 1868-1948, and their Settlements in the [12
United-States, 1860-1925.עמ' .314
] ,P. Sauer, The Holy Land Called. [13עמ' .76
]Eyal Ya'aqov Aizler, Der deutsche Beitrag zum Aufstieg Jaffas 1850-1914: Zur Geschichte Palästinas im 19. Jahrhundert [14
] ,P. Sauer, The Holy Land Called. [15עמ' .112
] [16א .כרמל ,התיישבות הגרמנים בארץ ישראל ,עמ' .57

תיק תיעוד

מאז  1904חיפשה הקהילה בחיפה אפשרות לרכישת אדמות עבור בניה ,מחוץ לעיר .ההזדמנות הגיעה ב ,1906-עם
רכישתה של בית לחם הערבית ע"י העדה הטמפלרית וב 1907-עם רכישתה של אום אל-עמד ע"י העדה האוונגלית]10[.
הכפרים שכנו על הדרך בין חיפה לנצרת ,במרחק של  18-20ק"מ מחיפה ,על גבעות ,בשיפוליו המערביים של עמק
יזרעאל .השיקולים שהנחו את המתיישבים בבחירת הכפרים היו היותם גבוהים ונישאים מעל סביבתם המיידית אך עם
זאת קרובים לאדמות הסחף המישוריות והפוריות של העמק .מיקומם היה רחוק מאזורים מוכי מחלות בעמק עצמו ,ועל גבי
מיסלע גירני נוח לחיצוב ובנייה .חסרונם העיקרי היה הריחוק היחסי ממקורות מים קבועים]11[ .
הסיבה לרכישת שני הכפרים ,במרחק כה קטן ביניהם ,היתה השוני האידיאולוגי-דתי בין הקבוצות .למרות זאת למן
ההתחלה היו בין המושבות יחסי שכנות טובה ושיתוף פעולה רב]12[.
באום אל עמד נרכש שטח של  7200דונם בעבור  170אלף פרנק .הרכישה מומנה ע"י "החברה לקידום התיישבויות
גרמניות בפלסטינה" ממקום מושבה בשטוטגרט באמצעות הלוואה של  136,000מארק]13[.
שני שלישים מהשטח הנרכש היה יער אלונים ואדמות מרעה]14[.
בניגוד לגל הראשון של המושבות הטמפלריות ,שהוקמו על שטחים ריקים ולא מעובדים ,בוולדהיים ,וילהלמה ובית לחם
הגלילית רכשו המתיישבים אדמות שהיו מעובדות ,אמנם באופן נחשל ,ע"י פלחים ערבים .הערבים ,שחכרו את האדמות
הללו ,למעשה הוצאו מאדמותיהם והפכו לשכירים של הטמפלרים]15[.
למרות שהעלייה לקרקע התקיימה כבר ב ,1907-רק ב 1911-איפשרו התורכים לרשום את הקרקעות על שמות
המתיישבים .התנגדותם של התורכים לרישום נבעה בין היתר מקרבתן של המושבות למסילת הברזל החיג'אזית.
כל עוד לא סודר הרישום ,חששו הגרמנים להשקיע כספים ועמל ובנסיבות אלה הוקמו בוולדהיים עד סוף שנת ,1910
 18בתים בלבד]16[.
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טיול יום ראשון בעמק יזרעאל .מאוסף ארכיון משפ' אלברט בלייך ,מלבורן ,אוסטרליה.
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טקס הענת תעודות בעלות בבית לחם הגלילית.1911 ,
מתוך הספר "התיישבות הגרמנים בא"י" מאת אלכס כרמל.

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
תולדות ולדהיים – רכישת האדמות וההקמה ()1906-1907

3.03

תולדות ולדהיים – תכנון היישוב :

תיק תיעוד

[ ]17ד .גולדמן ,תכנון ובנייה במושבות הטמפלרים (מתוך
הספר "גלגוליה של אוטופיה") ,עמ' .53-55
[ ]18י .בן ארצי ,מגרמניה לארץ הקודש ,עמ' .125

המזמין:
סיגי ויעל אשל

התכנון היישובי הטמפלרי היה למעשה פעולת מדידה קדסטרית שבה הוקצו שטחים למבני ציבור ,למגורים ,לחקלאות ,לדרכים ולמלאכה .המדידה נעשתה בידי מודדים ו/או אדריכלים בני העדה הטמפלרית .אם מצאו המתכננים צורך בכך
הותוו דרכים חדשות אל היישוב וממנו .התכנון היישובי הטמפלרי הביא בחשבון את התנאים הטופוגרפיים והאקלימיים ,את טיב הקרקעות והסמיכות לדרכים חשובות]17[ .
המהנדס/מודד ארנסט פויגט ) )Ernst Voigtתכנן את ולדהיים במבנה בעל שני רחובות החותכים זה את זה .כל אחד מהרחובות היה באורך  650מ' וברוחב  12מ' .לאורך הרחובות חולקו  30מגרשים ,בעלי רוחב חזית של  40מ' ועומק של
 100-150מ' .מרווח הבנייה כלפי הרחוב הראשי היה  6מ' ולא הותירו מרווח למדרכת הולכי רגל .המגרשים הפינתיים שנוצרו במפגש הרחובות במרכז המושבה נועדו למבני ציבור ,לכנסייה ,לבית ספר ולמגרש כדורת.
מלבד זאת הוקצו כל הקרקעות לצורכי חקלאות ומשק בלבד]18[ .

נקודות ציון בהקמת ולדהיים :
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] ,P. Sauer, The Holy Land Called. [20עמ' .104
] [21י .אייזלרEyal Ya'aqov Aizler, Der deutsche ,
Beitrag zum Aufstieg Jaffas 1850-1914: Zur
Geschichte Palästinas im 19. Jahrhundert

בית אונגר  /בית אשל

 – 1908סלילת דרך שתחבר בין המושבות
וולדהיים ובית לחם ובין הדרך הראשית בין
חיפה לנצרת]20[ .
 – 6.2.1909מפת תכנון ולדהיים ,עם החלוקה
למגרשים ,של פויגט.
עד  – 1910נבנו  18בתים במושבה.
 – 1909-1911בניית מפעל אספקת המים:
המים נשאבו באמצעות משאבה המופעלת
בדלק מהבאר ,הובלו בצינור לאורך  2ק"מ עד
למאגר מים ראשי ומשם בצינורות לבתי
המתיישבים.
 – 1913הקמת מחלבה משותפת לוולדהיים
ולבית לחם .
 – 1914נטיעת כרמים ועצי זית.
– הנחת אבן הפינה לכנסיה .הכנסייה
תוכננה ע"י האדריכל החיפאי
 ,Otto Lutzאך רק ב 1921-נערכה
בה ההתכנסות הראשונה (העיכוב
בבנייתה היה בגלל מלחמת
העולם ה]21[ .)1-

מפת מדידה של ולדהיים מה 6.2.1909-חתומה ע"י פויגט .מקור :גנזך המדינה.
בגנזך המדינה נמצא צילום של המפה באיכות לא טובה .ידוע לנו שהיתה מפה כזאת בארכיון הקהילה הטמפלרית בשטוטגרט אך הניסיון לאתרה עם הכנת תיק זה נכשל.
התאריך המופיע על גבי המפה הוא  1909אבל מיוצגים בה מבנים שידוע לנו בוודאות ממקורות אחרים שלא היו קיימים ב ,1909-כמו הכנסייה .אנו משערים שהמפה עודכנה במשך השנים.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
תולדות ולדהיים – תכנון היישוב ()1910-1909

3.04

תולדות ולדהיים – תכנון היישוב :

מתוך סופרפוזיציה בין מפת פויגט מ 1909-והמפה הלא מתוארכת מארכיון שומאכר ,ניתן לראות בוודאות שהמפה מארכיון שומאכר ,שמשקפת את המצב בוולדהיים לפני  ,1913משקפת מצב קודם למתואר במפת פויגט מ .1909-מכאן שמפת
פויגט כנראה עודכנה במהלך השנים ,והוספו עליה המבנים שנבנו מאוחר יותר .לדוגמה ,מבנה הכנסיה שידוע לנו ממספר מקורות אמינים שנבנה החל מ ,1914-מופיע במפת פויגט ,שאמורה להיות מ 1909-אך אינו מופיע במפה מארכיון
שומאכר .גם החווה של פריץ אונגר ,שברור שנבנתה לאחר הרצחו של פריץ אונגר ב( 1910-ראה עמוד  )3.28מופיעה במפת המדידה של פויגט מ 1909-אך אינה מופיעה במפה מארכיון שומאכר .באופן כללי ,ניתן לראות שבמפת פויגט מופיעים
יותר מבנים מאשר במפה מארכיון שומאכר ,כלומר היא משקפת מצב מתקדם יותר בהתפתחות המושבה וולדהיים.

המזמין:
סיגי ויעל אשל

בארכיון שומאכר נמצאה מפת מדידה של וולדהיים ללא תיארוך וללא זיהוי של מודד .המפה הזאת מייצגת מצב התיישבותי מוקדם של וולדהיים מלפני  .1910זאת ניתן להסיק מהעובדה שהכנסיה עדיין לא קיימת (בנייתה החלה ב1914-
והסתיימה ב ,)1921-הבית ה"קדמי" של משפ' בלייך ובית החווה של פריץ אונגר טרם הוקמו ,על גבי המגרש של קרל אונגר קיים בית קדמי מלבני ,שאינו תואם לצורת המבנה כיום (כנראה השלב הראשון של בניית הבית) ,ובסך הכל הוקמו מבנים
על  11חלקות (סה"כ  14מבנים) כשידוע לנו ממספר מקורות כתובים שעד  1910נבנו בוולדהיים  18מבנים.

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

מפת וולדהיים של פויגט בשחור-לבן ועל גביה המפה מארכיון שומאכר ,בצבע חום.

מפת מדידה של ולדהיים תאריך ומודד לא ידועים .מקור :ארכיון שומאכר.
מתוך המידע הקיים ברשותנו אנו משערים שהמפה משקפת את המצב בוולדהיים מלפני .1910

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
תולדות ולדהיים – תכנון היישוב ()1910-1909

3.05

תולדות ולדהיים – : 1913-1914

בית קארל
אונגר

בית פריץ
קטץ

בית לידיה
סוס
בית האג

בית אונגר  /בית אשל

בית פריץ
קטץ

בית
דיינינגר

תיק תיעוד

חוות ובית
פריץ אונגר

המזמין:
סיגי ויעל אשל

בכתבה שהתפרסמה בעיתון " "Deutsche Levante-Zeitungב ,1914-מתומצת הדו"ח השנתי של ( Darlehnskasseשם של קופה או קרן או בנק?) של הקהילה האוונגלית בחיפה מ 1913-המספקת דיווח לגרמניה ולמעוניינים ב"מזרח".
מתוך הכתבה ניתן ללמוד על מצבה של ה"קולוניה" ולדהיים שש שנים לאחר הקמתה.
הכותב משבח את יופיה של "אום אל-עמד" שהוקמה במקום שהיו בו רק בקתות קש מטות ליפול של פלאחים ומציין כי שתי הקולוניות "אום אל-עאמד" ו"בית להם" מושכות את תשומת לב הנוסעים ברכבת החיג'אזית שחוצה את עמק יזרעאל.
עוד הוא מציין כי התושבים ,לאחר שהבינו כי לא יזכו לעזרה כלשהי מהשלטון הטורקי ,עמלים על סלילת הכבישים והרחובות ביישוב .חלק מהכסף לסלילת הכבישים מגיע מכריתת עצי יער האלונים והכנתם לשימוש כעצי בעירה.
בכתבה מתואר הקואופרטיב שהקימו שתי הקולוניות על מנת לשווק במשותף את מוצרי החלב שלהם ואת הדגן ,והצלחתו של מהלך זה ובמסגרתו התחלת הקמתה של המחלבה המשותפת.
קשיי החקלאות של המתיישבים מתוארים בפירוט רב וכן בעיית העברת המים .לסיום ,מצויינת כמיהתם של המתיישבים להקמתה של כנסייה ביישובם.
בכתבה משולבות תמונות של בתים מולדהיים ובפרט תמונה המתמקדת בבית אונגר (במרכז הדף) כנראה בשל היותו אחד הבתים המרשימים במקום.
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צילום הכתבה מה .1914 ,Deutsche Levante-Zeitung -מקור :י .בן ארצי.
הבית בתמונה המרכזית הוא בית משפחת קרל אונגר

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

תמונות מתוך הכתבה .יתכן שהתמונה התחתונה צולמה מחלונות ביתו של קרל אונגר לכיוון צפון-מערב.

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
תולדות ולדהיים – שנים ראשונות ()1914-1913

3.06

תולדות ולדהיים – מלחמת העולם הראשונה ושנות ה: 20-
המזמין:
סיגי ויעל אשל

מספר שנים לאחר הקמתה ,שונה שמה של "אום אל-עמד" לוולדהיים ,שמשמעותו בגרמנית "נווה יער" ,בגלל מיקומה של המושבה במרכזו של יער אלונים]22[ .
בשנים שלפני מלחמת העולם ה 1-ובזמן המלחמה לא הצליחה וולדהיים להגיע להיקף של ממש .פגעי הקדחת ,תנאי המלחמה וגיוס הגברים לצבא בלמו את הפיתוח.
בצאת התורכים מהארץ ,טרם הגיעו וולדהיים ובית לחם לכלל ביסוס וקיום עצמאי ]23[ .בשנים  1920-21כאשר חזרו החיילים מן החזיתות החלה המושבה להתבסס.
עיקר הפרנסה במושבה התבססה על חקלאות :פלחה ומספוא ,כרמים ,זיתים ,משק חי ומרעה וכן משק חלב ויערנות .בעבודתם נעזרו המתיישבים בפועלים ערביים .הפועלים
עוזרי הבית הקבועים (מערביי הסביבה) גרו בדירת המרתף או בדירות מעל בנייני המשק .לפועלים האחרים נבנה חאן מבוץ וזבל וקש.
לפי עדות אחת ,לכל מתיישב היו כשניים שלושה פועלים ערביים ]24[ .על פי עדות אחרת ,היו בוולדהיים כ 45-פועלים ערביים ובעונות הבוערות נוספו עוד ]25[ . 30
בוולדהיים הוקם בית ספר בתמיכתה הכספית של הכנסייה האוונגלית וממשלת גרמניה .תוכנית הלימודים הקבילה לזו שבגרמניה .הושם דגש מיוחד על החינוך הגרמני של
הילדים.

תיק תיעוד

[ ]22י .אייזלרEyal Ya'aqov Aizler, Der deutsche Beitrag zum Aufstieg Jaffas 1850-1914: Zur Geschichte Palästinas im 19. Jahrhundert ,
[ ]23א .כרמל ,התיישבות הגרמנים בארץ ישראל ,עמ' .57
[ ,]24עמ' P. Sauer, The Holy Land Called. 225
[ ]25ד .אסל ,ולדהיים :מוירטמברג לגליל התחתון ,עבודה שנתית מוגשת לשלום גינת ,סמינר אורנים ,תשמ"ד

חצר משק אחורית בוולדהיים ,מקור :ארכיון אלברט בלייך ,אוסטרליה

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

מפה של וולדהיים משנת  1929נעשתה ע"י ה S.O.P-מחלקת המדידות המנדטורית( .חלקת אונגר מסומנת באדום) מקור :מפ"י.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

גיליון "קונטרס קמה" מתרפ"ד ( .)1924-23בגיליון מתאר מתיישב
יהודי את וולדהיים ואת האפשרות שישנה לפועלים יהודים לעבוד
בה .מקור :י .בן-ארצי.

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
תולדות ולדהיים – מלחה"ע ה 1-ושנות ה20-

3.07

תולדות ולדהיים – שנות ה: 30-

[ ]26ד .אסל ,ולדהיים :מוירטמברג לגליל התחתון ,עבודה שנתית מוגשת לשלום גינת ,סמינר אורנים ,תשמ"ד

המזמין:
סיגי ויעל אשל

ככל שהשתפר מצבם הכלכלי של המתיישבים ,הם שלחו את ילדיהם ללמוד בגרמניה והללו לא חזרו למושבות .זוגות צעירים לא נוספו ,שיעור הילודה ירד והדבר עיכב את התפתחות המושבה .החל משנת  1929הדבר בא לידי ביטוי במיעוט
התלמידים בבית הספר (בשנה מסוימת היו בוולדהיים  3תלמידים) .כתוצאה ,בית לחם וולדהיים נאלצו לאחד את בתי הספר שלהם ,אך הדבר נעשה רק בשנת ]26[ .1939

תיק תיעוד

ילדים ברחוב בוולדהיים.1925 .
מקור :אוסף ארכיון משפ' אלברט בלייך ,מלבורן ,אוסטרליה.

בילוי יום ראשון אחר הצהריים בולדהיים ,סוף שנות ה.20-
מקור :אוסף ארכיון משפ' אלברט בלייך ,מלבורן ,אוסטרליה.

תושבי ולדהיים מול הכנסייה.
מקור :אוסף ארכיון משפ' אלברט בלייך ,מלבורן ,אוסטרליה.

הכנסייה

בית לידיה
סוס

בית בלייך
(מבנה אחורי)

בית
בורינגר

בית קארל
אונגר

בית
וילהלם
ויגולד

חוות ובית
פריץ אונגר

בית אונגר  /בית אשל

בית פריץ
קטץ

הכנסייה בולדהיים.
מקור :אוסף ארכיון משפ' אלברט בלייך ,מלבורן ,אוסטרליה.

ינואר 2010

מיתארי המושבות הגליליות( 1935 ,אימברגר) .מקור :ארכיון אלוני אבא.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

מבט על וולדהיים מכיוון צפון מזרח .שנות ה 20-30-מקור :אוסף ארכיון משפ' אלברט בלייך ,מלבורן ,אוסטרליה.

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
תולדות ולדהיים – שנות ה30-

3.08

תולדות ולדהיים – שנות ה 30-עליית כוחה של המפלגה הנאצית בקרב הטמפלרים:
התקרבותם של הטמפלרים לרעיונות הלאומניים והנאצים של הרייך השלישי בשנות ה 30-לא פסחה גם על וולדהיים.
ב 1936-התקיים מחנה נוער של ה"היטלר יוגנד" בוולדהיים]27[ .
ב 25-ביולי  1937חתמו אזרחי וולדהיים על מסמך ברוח האידיאולוגיה הנאצית אשר בו התחייבו לא למכור מרכושם למי שאינו גרמני ,גם לא גרמני שאינו ארי (ראה מסמך למטה משמאל).
בשנת  1939חיו בוולדהיים  80איש [ ]28מתוכם  6חברי המפלגה הנאצית [ . ]29גם בית הספר המשותף לוולדהיים ובית לחם פעל בעקרונות התנועה הנאצית ,ובמושבות אף שגשגה תנועת
ה"היטלר יוגנד" ]30[ .באותה שנה אף נתקבלו תלונות יהודים לשלטונות המנדט שערבים שהשתתפו בפרעות מצאו מחסה במושבות הגרמניות בית לחם וולדהיים]31[ .
ב 14-במרץ  1939הונח מוקש בסמוך לאלונים וגרם למותם של שני יהודים .עקבות החקירה הובילו לוולדהיים (לבית המלאכה של הרמן סוס) אך בהעדר הוכחות לא ננקטו נגדו צעדים
נוספים .גם לגבי תושב נוסף של וולדהיים (גוטליב דיינינגר) נכתב בדוחות הבולשת הבריטית כי עסק בהרכבת מוקשים בשביל המורדים הערבים]32[ .

המזמין:
סיגי ויעל אשל

[ ,P. Sauer, The Holy Land Called. ]27עמ' 225
[ ]28סאואר ,עמ' .227
[ ]29ד .אסל ,ולדהיים :מוירטמברג לגליל התחתון ,עבודה שנתית מוגשת לשלום גינת ,סמינר אורנים ,תשמ"ד.
[ ]30סאואר ,עמ' .219
[ ]31ד .אסל.
[ ]32ח .כנען ,הגייס החמישי ,עמ' .92

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

התכנסות של תומכי המפלגה הנאצית ,בית לחם הגלילית ,שנות ה .30-מקור" :גלגוליה של אוטופיה" באדיבות קובי פליישמן.
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המכתב עליו חתמו תושבי וולדהיים ב 1937-ולפיו
הם מתחייבים לא למכור את רכושם למי שאינו
גרמני גם לא גרמני שאינו ממוצא ארי.
מקור :ארכיון אלוני אבא.

דו"ח שנערך ב 1939-על ידי נציגי המפלגה הנציונאל-סוציאליסטית בא"י ובו מתבצעת הערכה לשוויו של הרכוש הגרמני בארץ .במסגרת
הדו"ח כתב האנס סוס תקציר להצגת היישוב וולדהיים .בתקציר הוא מדווח כי בישוב ,שהוא "גרמני טהור" גרים  70בעלי לאומיות
גרמנית .היישוב הוא במרכז יער אלונים,מקום מקסים עם סביבה בריאה ואדמה פוריה .ענפי החקלאות ביישוב הם דגן ,חלב ,חוות בקר,
ירקות ,פירות ועופות .ליד וולדהיים ממוקמת מחלבה בפיתוח גרמני מודרני.
מקור :גנזך המדינה.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
תולדות ולדהיים – שנות ה30-

3.09

ולדהיים במלחמה – :1939-1945

תיק תיעוד

[ ]33סאואר ,עמ' .231-233
[ ]34ד .אסל ,ולדהיים :מוירטמברג לגליל התחתון ,עבודה שנתית מוגשת לשלום גינת ,סמינר אורנים ,תשמ"ד.
[ ]35כנען ,עמ' .100
[ ]36סאואר ,עמ' .235
[ ]37סאואר ,עמ' .231-233

המזמין:
סיגי ויעל אשל

באוגוסט  1939הודיע הקונסול הגרמני בארץ לכל האזרחים הגרמניים שמחויבים בשרות צבאי שעליהם לעזוב את הארץ ע"מ שלא ישבו בידי הבריטים 233 .גברים עזבו את הארץ וביניהם  12מוולדהיים.
ואכן בספטמבר  1939נערך מפקד אוכלוסין לאוכלוסיה הגרמנית ,רוב הגברים הכשירים ללחימה נלקחו ע"י הבריטים והמשטרה היהודית למחנה בעכו ,וולדהיים הפכה למחנה מעצר.
מסביב למושבות החקלאיות בשרונה ,ווילהלמה ,וולדהיים ובית לחם הגלילית נבנתה גדר בגובה  4מטר והן נותקו מהעולם סביבם .לפי דיווחה של קטי אונגר ) (Kathe Ungerמשטרה יהודית בפיקוד בריטי שמרה על וולדהיים .שלושה
שערים עם עמדות זקיפים איפשרו פיקוח הדוק על הכניסה והיציאה .העובדים הערביים היו צריכים לפנות את חדריהם ומגוריהם שבתוך גבולות המושבה ,הם הקימו בקתות מחוץ למחנה בכדי להיות זמינים למעסיקיהם הגרמנים]33[ .
התושבים נשארו בבתיהם אך צירפו אליהם עצירים מחיפה ששוכנו בבתי התושבים ,ובחאן שפונה מיושביו הערביים ושופץ]34[ .
במאי  1940היו עצורים בארבע המושבות הגרמניות בא"י (בית-לחם הגלילית ,וולדהיים ,שרונה ווילהלמה)  1006נפש .בוולדהיים היו בסה"כ  150נפש 30 :גברים 77 ,נשים ו 43-ילדים]35[ .
מנובמבר  1940המושבות המגודרות כונו מחנות וניתנו להם מספרים .וולדהיים היתה מחנה .2
עם התקדמותו של גנרל רומל בצפון אפריקה הוחלט לגרש את המתיישבים הגרמניים הרחק מאזור המלחמה .ב 31-ליולי  1941חיכתה רכבת ממזרח לעיר חיפה ,בסמוך למפעל נשר ,לעצורים מבית-לחם הגלילית וולדהיים .בסה"כ 665
אנשים הועברו ,מהם  536טמפלרים ,מהם  5מוולדהיים .הרכבת הגיעה לתחנת קנטרה במצרים ומשם חצו את תעלת סואץ והגיעו לאוניה "המלכה אליזבת" .האניה הפליגה לאוסטרליה ,שם הוחזקו הטמפלרים במחנה מעצר במשך כל
תקופת המלחמה]36[ .
במהלך המלחמה הלכה והדלדלה אוכלוסייתה של ולדהיים ונותרו בה בעיקר קשישים ,חולים ,נשים וילדים.
עד  1948המושבות המגודרות המשיכו לעסוק בחקלאות ,למכור את מוצריהם ולקבל מוצרים חדשים .בתי ספר פעלו בהן וכן בתי חולים קטנים]37[ .

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

ולדהיים המוקפת גדר בתקופת מלחמת העולם השניה .מקור" :גלגוליה של אוטופיה" באדיבות קובי פליישמן.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

נוטרים יהודים בבית לחם הגלילית ,שנות מלחמת העולם השניה .מקור" :גלגוליה של אוטופיה" באדיבות קובי פליישמן.

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
תולדות ולדהיים – מלחה"ע השניה

3.10

תולדות ולדהיים – :1948
המזמין:
סיגי ויעל אשל

בתום המלחמה היו המתיישבים שנשארו בוולדהיים מוגנים ע"י השלטון
הבריטי מחשש לנקמתם של יהודי א"י והאמינו שאולי ימצאו את מקומם גם
תחת שלטון יהודי או ערבי בעקבות החלטת האו"ם מנובמבר ]38[ .1947
אבל ,ב 17-באפריל  1948הגיעו לוולדהיים יחידות ההגנה המורכבות מבני
נהלל ,אלונים וכפר יהושע .התכנית היתה לכבוש את המקום לפני שהערבים
ישתלטו עליו ויהפכו אותו לבסיס]39[ .
הכיבוש התבצע ללא התנגדות ,אך במהלכו נפצעה קתרינה דיינינגר בת ה65-
בעקבות טעות בזיהוי מקור ירי ונורו למוות בני הזוג קארל ורגינה איימן.
הגרסאות סותרות לגבי נסיבות הירי בבני הזוג .מקור אחד טוען שבני הזוג
גילו התנגדות [ ,]40במקור אחר נטען כי בני הזוג לא גילו כל התנגדות ואף נורו
למול שלושת ילדיהם הקטנים [ ]41ומקור שלישי מצביע על התלהטות הרוחות
בעקבות צלבי קרס שנמצאו בבית או טעות בזיהוים של בני הזוג כקרובים של
אייכמן]42[ .
בעקבות היריות החלו לברוח חלק מהתושבים וחיפשו מסתור בכפר הערבי
השכן צפוריה .פול סאואר מתאר בספרו את הפשיטה על ולדהיים ובין השאר
מתאר כיצד התושבים שנתפסו רוכזו באסם של משפחת דיינינגר ,שם נאם
להם מפקד יחידת ההגנה שמנה את הפשעים הנוראיים שביצעו הגרמנים
הנאצים ביהודים .יש לזכור שהשנה היתה  ,1948זוועות הנאצים במלחמת
העולם השניה זה עתה נחשפו והרוחות בארץ להטו .על רקע זה לא התקבלה
הנוכחות הגרמנית בארץ ברוח סובלנית.
למחרת הגיעה יחידה צבאית בריטית עם משאית לפנות את אנשי וולדהיים.
ניתנו להם כ 20-דקות לארוז את חפציהם .המזוודות שהם לקחו עימם עברו
חיפוש ע"י חברי ההגנה והוחרמו כסף ,מסמכים ,ניירות רשמיים וספרים.
הצבא הבריטי לא התערב במעשים אלה .אחר כך הבריטים לקחו אותם לעכו
ומשם לנמל חיפה .משם הם הועברו לקפריסין .הפשיטה על וולדהיים היתה
סימן לבריטים להשלים את פינויים של כל מושבות הטמפלרים]43[ .

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

פינוי תושבי ולדהיים ע"י הבריטים ,אפריל  .1948מקור" :גלגוליה של אוטופיה"
מאוסף ארכיון נהלל.
[ ]38י .בן ארצי ,עמ' .12-13
[ ]39א .זלצר ,עמק יזרעאל ונתיבותיה ,לחפש מס' עמוד
[ ]40כנען ,עמ' .119
[ ]41סאואר ,עמ' .268
[ ]42זלצר ,לחפש מס' עמוד.
[ ]43סאואר ,עמ' .268-270

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

תצלום אוויר של וולדהיים .1945 ,מקור :מפ"י ,מרכז מיפוי ישראל.

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
ולדהיים עם הקמת המדינה ()1948
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מולדהיים לאלוני אבא:

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

[ ]44מתוך" :חוברת החג"  .27.11.1981מקור :ארכיון אלוני אבא.
[ ]45ד .יהב ,הרצליה – אם הקיבוצים והקבוצות.
[ ]46מתוך" :חוברת החג"  .27.11.1981מקור :ארכיון אלוני אבא.
[ ]47מתוך" :סיפורו של ישוב" תאריך .? :מקור :ארכיון אלוני אבא.
[ ]48אתר האינטרנט של אלוני אבא.aloney-aba.org.il :

המזמין:
סיגי ויעל אשל

וולדהיים ,שהתפנתה מתושביה הטמפלרים ,לא עמדה ריקה לזמן רב .החי"ש – חייל השדה של ההגנה התמקם במושבה ,ואף הקים במקום מרפאה צבאית .במקום הסתובבו ערב רב של
אנשים ,חיילים וחברי גרעיני התיישבות שונים .מאחר והימים היו ימי מלחמה ,שהתנהלה לא רחוק ,פונו לוולדהיים עדר הפרות של קיבוץ מעגן מעמק הירדן (ביחד עם רפתן אחד) ועדר בקר
לבשר ממושב באצבע הגליל.
לאחר ויכוח סוער במרכז החקלאי הוחלט לשלוח למקום שלושה גרעיני התיישבות:
 .1קבוצת "במאבק" ,שראשוני חבריה הגיעו למקום כבר ב 7.5.48-ובהמשך הפכו אותו לישוב הקבע שלהם.
 .2גרעין "מורדי הגיטאות" שבאפריל  1949עברו מהמקום על מנת להקים את קיבוץ לוחמי הגיטאות.
 .3הגרעין הטורקי של הקיבוץ המאוחד שבספטמבר  1948עברו מהמקום לגליל העליון והקימו את קיבוץ הגושרים]44[ .
קבוצת "במאבק" כללה שני גרעינים :יוצאי התנועה החלוצית ברומניה שהגיעו ב 1941-על אוניית מעפילים קטנה – "דריאן  ,"2וגרעין נוסף שכלל ברובו יוצאי אוסטריה מתנועת הנוער הציוני
ב' שפעלה בוינה והתחנכה בקיבוץ תל-יצחק .לפני בואם לוולדהיים ישבה הקבוצה ארבע שנים כקיבוץ עצמאי בהרצליה]45[ .
בימים ההם ,בטרם שינתה מלחמת העצמאות את מפת החלוקה שעליה הוחלט באו"ם ,הייתה "נווה יער" על הגבול ממש .כנופיות קאוג'י שלטו באזור שפרעם-נצרת והיה צורך לחפור שוחות
הגנה ותעלות מגן מסביב ליישוב.
המתיישבים החדשים התגוררו בבתי הטמפלרים ,כשכל משפחה או מספר רווקים קיבלו חדר בבית .שלושת הגרעינים חילקו ביניהם באופן שווה את הבקר :פרות ,עגלים וסוסים שנותרו
בוולדהיים (חלק נילקחו קודם לכן ע"י ישובי העמק) ,ופנו לטפל בשדות המעובדים ,שאף הם חולקו באופן זמני בין הקבוצות על ידי המרכז החקלאי בתל-אביב .המתיישבים החדשים
השתמשו בכלים החקלאיים שהשאירו אחריהם הטמפלרים ,קצרו את הקמה שבשדות ועם בוא הקיץ אספו את ייבולי הפירות.
 60כשנסתיימה המלחמה ,נותרו בולדהיים  60חברי קבוצת "במאבק" ,שנשארו ליישב את המקום וקראו לו "נווה יער" (משמעות השם ולדהיים בעברית) .הם הביאו את יתר משפחות
המתיישבים ,שעד אז המשיכו להתגורר בהרצליה]46[ .
בשנת  1951הפכה "נווה יער" מקיבוץ למושב שיתופי .המושב השיתופי הוא מיזוג בין עקרונות הקיבוץ מזה ומושב העובדים מזה .אנשי המושב השיתופי יוצרים במשותף ,אבל צורכים
בנפרד.
באותה שנה אף שונה שמו של היישוב ל"אלוני אבא" ע"ש אבא ברדיצ'ב  ,בן קבוצת "המאבק" שיצא כצנחן ב 1944-בשליחות היישוב היהודי לסייע ליהודי אירופה במלחה"ע ה ,2-נתפס
והוצא להורג בנסיבות שאינן ידועות.
הענפים המשקיים של המושב היו :לול ,רפת ,פלחה ,מטעים ,רהיטי מתכת]47[ .
בצד המושב השיתופי ,המונה כיום כ  43בתי אב ,הרחבה קהילתית בה מתגוררות כ  80משפחות ומתבצעת הרחבה קהילתית נוספת של  100יחידות דיור .מרבית חברי המושב השיתופי
היום הם פנסיונרים או חברים העובדים מחוץ למושב .אם זאת  ,חלק מהחברים עדיין עובדים בענפי החקלאות השונים ]48[ .

ינואר 2010

הצנחן אבא ברדיצ'ב על שמו קרויה אלוני אבא.
מקור" :סיפורו של יישוב" ,ארכיון אלוני אבא.

חברי גרעין "לוחמי הגטאות" בוולדהיים.1948 ,
מקור :ארכיון צה"ל.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

ראשוני המתיישבים בוולדהיים על רקע בית טמפלרי ועל גבי עגלה שהותירו הטמפלרים .סביבות .1948
מקור :מתוך כתבה בעיתון "במחנה נחל" במלאות  20שנה לאלוני אבא .ארכיון צה"ל.

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
תולדות אלוני אבא ( 1948ואילך)

3.12

מפת אלוני אבא – :1951
המזמין:
סיגי ויעל אשל

מפת אלוני אבא כנראה משנת  .1951בשנה זו הוקמה אלוני אבא כמושב שיתופי .לישוב החדש נוספים בתים חדשים בין בתי הגרמנים הישנים .חלק מבתי הגרמנים ,בעיקר בתי משק או מחסנים ,מסומנים להריסה .בשולי הישוב לכיוון מזרח
ודרום נוספו מבני משק :רפתות ולולים ,ומתוכנן להבנות חדר אוכל גדול מצפון לכנסייה.

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
אלוני אבא במפות ותוכניות היסטוריות

3.13

מפת אלוני אבא – שנות ה:70-
המזמין:
סיגי ויעל אשל

מפת אלוני אבא משנות ה .70-ניתן לראות שהישב
התפתח לכיוון צפון ,ושונתה חלוקת המגרשים
למגרשים קטנים יותר .בקצה המזרחי של הרחוב
ההיסטורי נוספו לולים ורפתות.
בנייני הציבור נשארו בנקודת מפגש שני הרחובות,
ואף נוסף להם בית מגורים שהוסב לבניין ציבור .

בניין מגורים ישן -
בניין מגורים חדש -
בניין ציבורי -

תיק תיעוד

בניין המשמש לול -
רפת -
בית מלאכה (- )...

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

צילום אוויר של אלוני אבא .צילם :יעקב אלון.1970 .
מקור :ארכיון אלוני אבא.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
אלוני אבא במפות ותוכניות היסטוריות

3.14

מפת שימור :1977 -
המזמין:
סיגי ויעל אשל

בית שטייב
הכנסיה
בית הספר

בית האנס סוס

תיק תיעוד

המפה הראשונה בה אנו רואים התייחסות לנושא השימור היא מ.1977-
במפה מסומנים באופן רנדומלי ונקודתי מבנים המוגדרים כ"בעלי ערך היסטורי ו/או ארכיטקטוני
לשימור ולשיחזור.
אין במפה התייחסות למרקם היישוב ,לרחוב ההיסטורי או לאלמנטים נופיים אלא למבנים בלבד.
במפה מסומנים המבנים שנותרו מולדהיים אבל לא כולם מצוינים כמבנים לשימור אלא רק אלה
שבעיני עורך המפה היו בעלי ערך לשימור .יתכן שיש קשר בין מצב השתמרותו הפיזית של המבנה
לסימונו בתוכנית ושסומנו מבנים שמצבם הכללי היה טוב יותר מאחרים.
המבנים המופיעים במפה ומצוינים לשימור:
.1מבנה הכנסיה – כנראה בשל היותו מונומנט בעל ערך היסטורי וארכיטקטוני.
.2מבנה בית הספר – כנראה בשל היותו מבנה בעל ערך היסטורי.
.3החווה של פריץ אונגר – כנראה בשל היותו מבנה מגורים ומשק מרשים בגודלו.
.4בית שטייב – כנראה בגלל מיקומו בכניסה למושבה.
.5בית בלייך הקדמי – כנראה בגלל היותו מבנה מרשים מאבן מוסתתת.
.6בית האנס סוס – כנראה בגלל היותו מבנה מרשים.
בית קרל אונגר מסומן על המפה כקיים ,אך אינו מצוין כמבנה לשימור.

בית בלייך
(הקדמי)

חוות פריץ אונגר

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

מפת ממעוף הציפור.1972 .
מקור :ארכיון אלוני אבא.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

מפת מבנים בעלי ערך היסטורי ו/או ארכיטקטוני לשימור ולשיחזור.
מקור :ארכיון אלוני אבא.

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
אלוני אבא במפות ותוכניות היסטוריות

3.15

מפת אלוני אבא – שימושי המבנים ההיסטוריים בשנות ה:80-
המזמין:
סיגי ויעל אשל

מפה זו נמצאה בארכיון אלוני אבא והיא איננה מתוארכת .המפה מתארת את מבני המגורים והמשק של המתיישבים הגרמניים בולדהיים ,כולל ציון שמות בעלי הבתים ומבני הציבור .לא
ידוע לנו מתי שורטטה המפה אך כנראה שסמוך לכיבושה של ולדהיים ב .1948-בכל מקרה ,המצב אותו היא מתארת היה נכון עד לסוף שנות ה ,60-אז נהרסו מבנים רבים שמתוארים
במפה זו כקיימים .על גבי המפה מצוינים בעט כחול השמות והשימושים של המבנים ומצורפים אליה תמונות ורשימות משנת  .1981מכאן שהשימושים המצוינים על גבי המפה נכונים
לשנת  ,1981ככל הנראה במסגרת סקר פנימי שנעשה באלוני אבא .בית אונגר מסומן בסקר כזה כבית העומד ריק (ראה הערות משמאל באמצע).

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

מימין מפת הסקר הכוללת ציון שימושי המבנים ,שנות ה .80-משמאל :תיאור מילולי של המבנים ומצבם נכון לשנות ה.80-
מקור :ארכיון אלוני אבא.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
אלוני אבא במפות ותוכניות היסטוריות

3.16

מפת סקר מבנים היסטוריים – שנות ה:80-
המזמין:
סיגי ויעל אשל

מפת סקר שנערכה על ידי יוסי בן ארצי בשנות ה .80-זהה למפה הקודמת מארכיון אלוני אבא .במפה זו כבר מסמן יוסי בן-ארצי את המבנים שנהרסו בינתיים.
הצביעה כנראה מסמנת מבני מגורים (בצבע אדום) ומבני משק (בצבע כתום) .למפה היו מצורפים דפי סקר ובהם צילומים ותמונות של המבנים הקיימים בצירוף
הפרטים הידועים עליהם.

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

מפת הסקר של יוסי בן-ארצי משנות ה .80-מקור :ארכיון גוטליב שומאכר.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
אלוני אבא במפות ותוכניות היסטוריות

3.17

סקר מבנים היסטוריים – שנות ה:80-
המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

דפי הסקר העוסקים בבית קרל אונגר (מימין) ובחוות פריץ אונגר (משמאל) .מקור :ארכיון גוטליב שומאכר.

ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
אלוני אבא במפות ותוכניות היסטוריות

3.18

תוכנית בניין עיר :1996
המזמין:
סיגי ויעל אשל

בתוכנית זאת משנת  1996כבר מסומנים כל
המבנים ההיסטוריים כמבנים לשימור .אין הגדרה
של מתחם לשימור אבל ישנה הגדרה של שני
אזורי תיירות (לשימור) :האחד באזור הצריפים
מתקופת מלחמת העולם השניה והשני באזור
החווה של פריץ אונגר .בית קרל אונגר אינו נכלל
באזורים אלה.

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
אלוני אבא במפות ותוכניות היסטוריות

3.19

אורטופוטו – אלוני אבא  2009וסימון החלקות והבתים ההיסטוריים בסביבות בית אונגר:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית דיינינגר
הכנסייה.

סוס..
בית לידיה סוס

בית אונגר  /בית אשל

בית הספר

בית בלייך – "קדמי"

בית מאייר גוטפריד.

ינואר 2010

בית קרל אונגר

בית פריץ אונגר

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

בית דיינינגר

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
סימון מבנים היסטוריים בקרבת בית אונגר

בית בלייך – "אחורי"

3.20

תצלומי אוויר :1945,1965
המזמין:
סיגי ויעל אשל

בית דיינינגר
בית קרל אונגר

תיק תיעוד

מבני משק

"בית אחורי"
קרל אונגר

בית אונגר  /בית אשל

סככת חציר ותבן

גבול חלקה –
קרל אונגר

חוות פריץ אונגר
תצלום אוויר של אלוני אבא .1965 ,מקור :מפ"י ,מרכז מיפוי ישראל.

תצלום אוויר של וולדהיים .1945 ,מקור :מפ"י ,מרכז מיפוי ישראל.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
בית אונגר וסביבתו בתצ"אות היסטוריות

ינואר 2010

תצלום האויר הישן ביותר שקיים ברשותנו של ולדהיים צולם בשנת  .1945בתצלום ניתן לראות את החלקה של
קרל אונגר הכוללת :בית מגורים קדמי" ,בית אחורי" ,רפת או לול ומבני משק.
בהשוואה לתצלום אויר מ ,1965-ניתן לראות כי בחלקה של קרל אונגר נותרו כל המבנים כפי שהיו ב ,1945-אך
המרחב שבין המבנים כבר מתפקד בצורה אחרת לגמרי :דרכים חדשות חוצות את החלקות ונוספו בשוליהן מבני
משק חדשים (לולים ורפתות).

3.21

תצלומי אוויר :2009 ,1969
המזמין:
סיגי ויעל אשל

בית דיינינגר
בית קרל אונגר

תיק תיעוד

מבני משק
גבול מגרש כיום
גוש12321 :
חלקה160 :
"בית אחורי"
קרל אונגר

בית אונגר  /בית אשל

סככת חציר
ותבן/לול
חוות פריץ אונגר

ינואר 2010

תצלום אוויר של אלוני אבא .2009 ,מקור :אתר המועצה האזורית עמק יזרעאל.

תצלום אוויר של אלוני אבא .1969 ,מקור :מפ"י ,מרכז מיפוי ישראל.

בתצלום האויר משנת  1969ניתן לראות את תחילת ההרס של ה"בית האחורי" ,שמופיע בתצלום ללא החלק הצפוני שלו וללא הגג בחלק שנותר.
בתחילת שנות ה ,70-לפי תצלומי אויר מ 1971-ומ 1973-המצויים במרכז הישראלי למיפוי (מפ"י) ,נהרסה גם סככת החציר והתבן ששימשה גם בלול.
בתצלום אויר עכשווי ניתן לראות שעל החלקה נותר רק בית המגורים ומבני המשק הצמודים לו ,שגם בהם התמוטט (על פי עדויות שכנים ממש לאחרונה) החלק
הצפוני.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
בית אונגר וסביבתו בתצ"אות היסטוריות

3.22

סופרפוזיציה של תצלומי אוויר ( 1945,1965,1969,2009על רקע תצלום האוויר מ:)1945-

מבנה המופיע בתצלום אוויר מ 1945-ומ1965-
(כבר לא מופיע ב 1969-ולא קיים כיום).

בית דיינינגר

תיק תיעוד

מבנה המופיע בתצלום אוויר מ1969 ,1965 ,1945-
(כבר לא קיים כיום).

המזמין:
סיגי ויעל אשל

מבנה המופיע רק בתצלום אוויר מ1945-
(כבר לא מופיע ב 1965,1969-ולא קיים כיום).

בית קרל אונגר

מבנה המופיע בתצלום אוויר מ1969 ,1965 ,1945-
וקיים גם כיום.
תוספת למבנה המופיעה בתצלום אוויר מ 1965-ו 1969-ולא
קיימת כיום.
"בית אחורי"
קרל אונגר

מבנה שמופיע בתצלום אוויר מ 1969-בלבד.

מבנה שמופיע בתצלום אוויר מ 1965-בלבד.
מבני משק

גבול המגרש עד .1948
גבול חלקה
עד 1948

גבול מגרש כיום
גוש12321 :
חלקה160 :

בית אונגר  /בית אשל

גבול המגרש כיום.

רפת/לול

חוות פריץ אונגר

ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
בית אונגר וסביבתו בתצ"אות היסטוריות

3.23

בעלויות ודיירים בחלקת אונגר :1909-2009

תקופת המחנה
1939-1945

משפחת קרל אונגר

המושבה ה"מדולדלת"
1945-1948

משפחת קרל אונגר

משפחת קרל אונגר

בתקופת מלחמת העולם הראשונה התגוררו בבית  ,בקומה העליונה ,טייסים גרמנים
כנראה מטייסת  304שחנתה ליד מרחביה.
בבית האחורי התגוררו בקומה התחתונה הפועלים הערביים ובקומה העליונה התגוררה
גב' .]51[ Sachsenhammer

[,]51

בתמונה משמאל :בית אונגר בשנות ה .20-קרל ופרידה אונגר על המרפסת העליונה וילדיהם
ארנסט ,וולטר וקורט בחזית התמונה .מקור :ארכיון משפ' אלברט בלייך ,מלבורן ,אוסטרליה.

משפחת קרל אונגר:
קרל ,פרידה וקורט
לינה אונגר
אדולף פריץ
משפ'  Woertzהחל מ1936-
אנה איימן

בסוף שנת 1939הפכה ולדהיים למחנה מעצר .בני משפחת אונגר הבוגרים גויסו לצבא הגרמני ואילו קרל ,פרידה ובנם הצעיר קורט
עברו להתגורר בבית האחורי ,מעל לאורוות .בקומת הכניסה של בית אונגר התגוררו  Lina Ungerאחותו של קרל ו Adolf Fritz-קרוב
משפחה של פרידה .בקומה העליונה התגוררה ,החל מ ,1936-משפחת  Woertzרוזה וגוטליב ושלושת ילדיהם בשני חדרים ,ושתי
אחיותיו הלא-נשואות של גוטליב – קורנליה ודורותיאה בחדר השלישי .בחדר הרביעי גרה אחות של פרידה .Anna Aiman
מדי פעם גם הכומר או הרופא היו לנים בבית]51[ .
בסיומה של מלחמת העולם השניה נותרו מעט המתיישבים בולדהיים,
מוגנים על ידי השלטונות הבריטים .היו ביניהם מי שחשבו שיוכלו להשאר
במקום גם לאחר הקמת מדינה יהודית או ערבית בא"י (קו הגבול של
מפת החלוקה עבר לא רחוק מולדהיים).

גרעין מורדי הגטאות
מאי -1948אפריל 1949
גרעין "במאבק"
1949-1951

גרעין במאבק

עם הקמת המדינה במאי  1948הגיעו לולדהיים שלושה גרעיני
התיישבות .הגרעין שתפס את בית קרל אונגר וחוות פריץ אונגר היה
גרעין מורדי הגטאות]52[ .
בתום שנת ההתיישבות הראשונה נותר גרעין "במאבק" היחיד בולדהיים.
הדיירים החדשים חילקו ביניהם את חדרי הבית :זוגות נשואים קיבלו חדר נפרד וכל
שניים-שלושה רווקים חלקו ביניהם חדר.

בית אונגר  /בית אשל

בתמונה משמאל :פרידה ,קרל וקורט אונגר על גג מבנה המשק בסביבות .1947
מקור :האלבום של משפ' אונגר ,אוסטרליה.

גרעין מורדי הגטאות

תיק תיעוד

בית אונגר
1909-1939

משפחת קרל אונגר

הערות:

המזמין:
סיגי ויעל אשל

התקופה:

הבעלים:

הדיירים:

תמונות:

בתמונה משמאל:ראשוני המתיישבים בני הגרעינים שהגיעו לולדהיים ב.1948-
מקור :ארכיון צה"ל.

בית אימון ללולים
שכירות למתיישבים חדשים
סנדלריה
ריק
[]52

ינואר 2010

אלוני אבא
1951-2009

מושב אלוני אבא

קבוצות נווה הדסה

[]52

לאחר שהחלו להקים בתים חדשים עבור המתיישבים בשנות ה 50-הפך הבית ל"מקום
מעבר" למתיישבים חדשים במושב .הבית זכה במושב לכינוי "נווה הדסה" מאחר ושימש
כמקום הלינה של קבוצות ילדים שבאו מפנימיית נווה הדסה למחנה קיץ באלוני אבא.
בשלב מסוים שימש הבית כבית גידול לאפרוחים וכסנדלריה.
ניכר שהיו תקופות לא מעטות ,בין שכירות לשכירות ,בהן הבית עמד ריק.
בתמונה משמאל :הבית בשנות ה .80-מקור :ארכיון אלוני אבא.

[ ]51מתוך עדותו של קורט אונגר כפי שנמסרה במייל ע"י בתו ,טרודי אונגר בתאריך.7.1.2010 :
[ ]52מתוך עדותה של גב' ביאנקה רודיך כפי שנמסרה בשיחת טלפון עימה באוקטובר .2009
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תולדות משפחת אונגר בא"י :1872-1948
המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בספטמבר  1872הגיעו ראשוני משפ' אונגר לארץ .מקורם בכפר הגרמני  .Neckargroeningenהם היו משפחה בת  6נפשות והתיישבו בחיפה ]53[ .לפי ארנסט אונגר ,המשפחה עזבה את גרמניה לארצות הברית במטרה לחיות שם וממנה
הגיעה לארץ ישראל .עד  1918היו בני משפחת אונגר בעלי אזרחות אמריקאית.
מתוך הצלבת הנתונים שבידינו כנראה שבני המשפחה שהגיעו לארץ היו  Hans Johann Georg Ungerביחד עם אישתו  Elisabeth Katerina Ungerלבית  Hauserושני בניהם Fritz :ו .karl August-כנראה שהבנים הגיעו עם נשותיהם ,אך
אין לנו מידע על כך.
בשנת  1910נקשר שמה של המשפחה לפרשה מפורסמת שזעזעה את הארץ באותה תקופה ,פרשת הרצחו של פריץ אונגר .פריץ אונגר ( )1876-1910היה בנו של פרידריך גאורג אונגר שהגיע לארץ עם הוריו ב ,1872-והיה על פי הנתונים יליד
הארץ.
המתיישבים הגרמנים בחיפה רכשו אדמות ליד הכפר הערבי טירה .הם היו נוהגים לעבד את האדמות במשך היום ובערב לחזור לחיפה .בשעות הלילה ,היו הערבים בני הכפר טירה הסמוך פולשים לאדמות וגונבים מכל הבא ליד .מאחר והמצב
נעשה בלתי אפשרי עבור הגרמנים ,הם החליטו להחכיר את האדמות לערבים מהם בעצם קנו אותם.
כשראו הגרמנים כי הערבים אינם מטפלים כראוי באדמות והללו הולכות ומדרדרות ,החליטו אחדים מהם לחזור ולטפל בעצמם במקום ,ואף לבוא ולהתיישב שם .הם הקימו מושבת-בת לחיפה בשם נויהרדטהוף .בין המתיישבים במקום היה גם
פריץ אונגר ,שבנה במקום את ביתו.
עם התיישבותם המחודשת של הגרמנים במקום ,חודשו גם הגניבות מצד שכניהם הערבים וכדי להלחם בהם הוחלט לשים מארבים ולתפוס את הגנבים .באחד הלילות ביולי  1910נורה ונהרג אחד הגנבים .למחרת ערכו הרשויות הטורקיות
חקירה במקום בנוכחות סגן הקונסול הגרמני שבא בלווית פריץ אונגר .תוך כדי חקירה ,תקפו ערבים מטירה את פריץ אונגר ,ירו בו והיכו אותו למוות.
מעשה הרצח האכזרי הזה עורר סערת רוחות בארץ ובגרמניה .הטמפלרים תבעו ממשלת גרמניה תגובה חריפה למעשה ,אך זאת ,מתוך סדרי עדיפויות שונים ורצון למצוא חן בעיני הטורקים ,לא הגיעה]54[ .
בעקבות הרצח החליטה אלמנתו של פריץ לעזוב את חיפה ואת הבית שבנו בנויהרדטהוף ועברה עם ילדיהם לולדהיים .כאן הם הקימו את ביתם החדש בתבנית הבית שהשאירו אחריהם בנויהרדטהוף ,כמצבה לאבי המשפחה שנרצח]55[ .
לפי מפת ולדהיים ,שהוכנה ע"י פויגט ב ,1909 -כלומר לפני הרצח ב ,1910-כבר היה השטח שליד משפחת קרל אונגר שייך לפריץ אונגר ,כך שהמעבר לוולדהיים איננו קשור לרצח עצמו.
על פי י .בן-ארצי ,ועל פי נתוני המשפחה שבידינו נישאה אלמנתו של פריץ אונגר לגיסה ,יוהאנס אונגר]56[ .
[ ]53י .בן-ארצי ,מגרמניה לארץ הקודש ,עמ' .198
[ ]54א .כרמל ,התיישבות הגרמנים בא"י ,עמ' .144-148
[ ]55א .זלצר ,עמק יזרעאל וכל נתיבותיו ,לבדוק מספרי עמודים.
[ ]56י .בן-ארצי ,עמ' .147

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

בית משפחת אונגר במושבה הגרמנית בחיפה ,רחוב יפו .106
צולם ב.2009-
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תולדות משפחת אונגר בא"י :1872-1948
המזמין:
סיגי ויעל אשל

את שמותיהם של קרל ופריץ אונגר ניתן לראות בבירור על גבי החלקות שרכשו במפת פויגט מ 1909-ובמפה מארכיון שומאכר (ראו תמונה משמאל) .למשפחות היו מגרשים שכנים ,שנרכשו עם הקמת וולדהיים .שתי המשפחות עסקו
בחקלאות ,והיו בעלי האדמות הגדולים ביותר בוולדהיים( .השטח של חוותו של פריץ אונגר הוא שטח של שתי חלקות שאוחדו לחלקה אחת גדולה).
קרל אוגוסט אונגר ,בן דודו של פריץ אונגר שנרצח התגורר בבית עם אישתו ,פרידה אונגר ועם ילדיהם :קורט וארנסט (חיים כיום באוסטרליה) גרהרד וולטר (נהרגו במלחמת העולם השניה).
על פי עדותו של ארנסט אונגר המשפחה עסקה לפרנסתה ביערנות ,גידלה עצים ומכרה אותם ,כנראה לצרכי הסקה .על רקע המחסור בעצים להסקה ולהנעת הרכבות בתקופת מלחמת העולם הראשונה על ידי הטורקים כנראה שהעיסוק
ביערנות היה הכנסה טובה .בנוסף היה להם בית מלאכה לייצור מטאטאים באמצעות מכונה מיוחדת שהביאו מגרמניה .בחצר המשק שלהם הם גידלו תרנגולות ,חזירים ,פרות וסוסים.
קרל אונגר שימש גם כגזבר המושבה .במסגרת תפקידיו כגזבר הוא היה אחראי לשלם לפועלים הערביים וכן לחלק את רווחי המחלבה המשותפת בין התושבים אחת לחודש .בנוסף ,שימש קרל כנהג המשאית (ה )Milktruck-שהובילה את
התוצרת החקלאית לחיפה שם שימש גם כרכז קניות .התושבים היו מציידים אותו ברשימת הזמנות אותם קנה עבורם בצרכניה המשותפת שהיתה למושבות בית-לחם ,ולדהיים וחיפה על חשבון התוצרת החקלאית שהובאה לצרכניה]57[ .

תיק תיעוד

המפה מארכיון שומאכר מלפני  1910ובה מופיעים שמותיהם
של קרל ופריץ אונגר על החלקות הסמוכות שרכשו.
מקור :ארכיון שומאכר.

משפחת אונגר על רקע המשאית להובלת חלב ( (Milktruckועל רקע מבני המשק .תאריך? :
מימין ארנסט (אחיו של קרל) ורעייתו טינה אונגר לידם קרל ופרידה אונגר .הזוג משמאל הם
המורה  Thumורעייתו .ארבעת הבנים משמאל הם ילדיהם של קרל ופרידה :ארנסט ,וולטר,
גרהרד וקורט ושני הילדים במרכז הם ילדיהם של ארנסט וטינה :גונתר וליזולט.
מקור :אינגריד אונגר ,אוסטרליה.

בית אונגר  /בית אשל

משפ' אונגר :פרידה וקרל (יושבים) ומאחוריהם ארבעת ילדיהם :ארנסט ,גרהרד,
ולטר וקורט.
מקור :אינגריד אונגר.

בחווה השכנה ,שנקנתה על ידי פריץ אונגר לפני הרצחו ,התגוררו אלמנתו של פריץ ,יוהאנה ,שנישאה בשנית לגיסה – יוהאנס ,וילדיהם .בשנות ה ,30-פריץ
אונגר הבן ,קיבל על עצמו את ניהול החווה ,הרחיב אותה והפך אותה למשק חקלאי מהמתקדמים בארץ בתקופתו .הוא התגורר במקום עם אישתו קאטי
ושלושת ילדיהם .החווה היתה בנויה במתכונת של חצר סגורה :צד אחד היווה את בית המגורים ,ושני הצדדים האחרים היוו האורווה והמחסנים .החזית
הרביעית נסגרה על ידי גדר אבן ושער רחב .חווה זו נבנתה במתכונת של החווה בנויהארדטהוף ,אם כי נבנתה בשלבים]58[ .

מתוך הדו"ח המפרט את נכסיהם של הגרמנים בצפון ארץ ישראל .פברואר
 .1939מקור :גנזך המדינה.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא
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משפחת אונגר נחשבה למשפחה האמידה ביותר בוולדהיים .הם היו היחידים במושבה שהיה בביתם גנרטור חשמל וקו טלפון.
דו"ח המפרט את נכסיהם של הגרמנים בצפון ארץ ישראל מאמת עובדה זו.
בפברואר  1939הוכן דו" ח על ידי נציגים מקומיים של המפלגה הנציונלסוציאליסטית המפרט את נכסיהם של אישים ואגודות בריכוזי הישוב הגרמני בצפון ארץ
ישראל וקיים בו חלק שהוכן על ידי האנס סוס ומתייחס לוולדהיים (ראו תמונה מימין).
לפי הדו"ח ,אכן קרל אונגר הוא אחד משלושת בתי האב האמידים ביותר בוולדהיים ופריץ אונגר הוא ,באופן ניכר ומשמעותי ,בעל הנכסים הגדול ביותר.
על פי הדו"ח יש לקרל אונגר בית מגורים ואורווה.
[]59

[ ]57ד .אסל .ולדהיים :מוירטמברג לגליל התחתון ,עבודה שנתית מוגשת לשלום גינת ,סמינר אורנים ,תשמ"ד.
[ ]58י .בן-ארצי ,מגרמניה לארץ הקודש ,עמ' .146-147
[ ]59מתוך עדותו של הורסט בלייך במייל מה.13.10.2009-
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תולדות משפחת אונגר בא"י :1872-1948
המזמין:
סיגי ויעל אשל
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בית אונגר  /בית אשל

מתוך רשימת העצורים בוולדהיים ובית-לחם.1940 ,
מקור :ארכיון אלוני אבא.

ינואר 2010

מתוך רשימת העצורים בוולדהיים .1945 ,
מקור :ארכיון ההגנה.

בתקופת מלחמת העולם השניה ,עד לאוגוסט ,1939גויסו הגברים הטמפלרים לצבא הגרמני ונשלחו לגרמניה ,ואילו הנשים ,הילדים והגברים המבוגרים נשארו לגור בוולדהיים.
ב 1939-כבר הוקם בוולדהיים מחנה עצירים ,וברשימת העצורים בו אנו מוצאים את קרל אונגר ,שהיה מבוגר מכדי להתגייס ,ואת קורט בנו( .ארנסט ,גרהרד וולטר כבר גויסו למלחמה בגרמניה) .משום מה ,פרידה ,אישתו של קרל אינה
מופיעה ,אך כנראה מדובר בטעות ,כי ברשימה מ 1945-היא נמצאת .ממשפחתו של פריץ אונגר מופיעים ברשימות אישתו ,ילדיו הקטנים ואחיותיו.
ברשימת העצורים מ 1945-משפחתו של פריץ אונגר אינה מופיעה ,מאחר והם עזבו כולם ,כנראה לגרמניה .קרל ,פרידה וקורט אונגר נשארו בביתם והם מופיעים ברשימה.
ב ,1948-עם כיבושה של וולדהיים על ידי כוחות ההגנה ,גורשה משפחתו של קרל אונגר לאוסטרליה .כיום חיים צאצאיהם של קרל ופרידה אונגר באוסטרליה ,בעוד שצאצאיו של פריץ אונגר חיים בגרמניה.
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מתכננים/בונים/בעלי מלאכה בולדהיים ובבית אונגר:
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[ ]60י .בן-ארצי ,מגרמניה לארץ הקודש ,עמ' .129-130

בעלי מלאכה בבית קרל אונגר:
קרל איימן
)(karl Aimann
.

קרל ביצר
)(karl Bitzer

בנאי

היה אחיה של פרידה אונגר.
בנה את ביתם של קרל ופרידה אונגר ב 1914-לערך.
בנה את התוספת לבית בשנות ה]66[ .30-
היה הקבלן של החווה של פריץ אונגר]62[ .

צבעי decorator

ביצע את הצביעה בקירות הבית של קרל אונגר.
התגורר בחיפה.
הצביעה האחרונה של הבית בוצעה על ידו ב.1937-

[]66

[]61

קרל איימן )1884-1948 – (Karl Aimann
היה בנאי/קבלן שהתגורר בחיפה.
הוא היה אחד משני הקבלנים שבנו בוולדהיים .הוא בנה את ביתו של קרל אונגר כולל
התוספת האחורית משנות ה ]61[ 30-וכן את חוותו של פריץ אונגר []62
בשנת  1939הוא הועבר עם אישתו ושלושת ילדיו להתגורר במחנה המעצר
בוולדהיים .שם הם התגוררו בבית משפחת שטייב .קרל ואישתו נרצחו בזמן פעולת
ההגנה לפינוי וולדהיים ב]63[ .1948-

בית אונגר  /בית אשל

בעלי מלאכה שהתגוררו בולדהיים ויתכן שתרמו לבניית בית אונגר:
הנס סוס

נפח

הנס לארסן
)(Hans Larsen

נגר – בעל נגרייה
פרטית []63

[]65

המזמין:
סיגי ויעל אשל

בבית אונגר ,כמו בכל בתי הטמפלרים והגרמנים בארץ ישראל ,הועסקו בעלי מלאכה גרמנים וטמפלרים.
בתחילה סברו הטמפלרים כי יש להפקיד את מלאכת הבניה בידיהם של בנאים ובעלי מלאכה ערבים ,אבל לאור התנאים בארץ ואופי הבניה המקומי הוחלט עד מהרה שיש להעדיף בעלי מלאכה מיומנים מקרב בני העדה .כך שוגרו לארץ
בעלי מקצוע בתחום הבניה כמו מהנדסים ,מודדים ,בנאים ונגרים .הללו הסתגלו במהרה לתנאי הארץ ,למדו את חומרי הבנייה המקומיים לסוגיהם והפכו את מקצוע הבניה לאחד הענפים החשובים בביסוסם הכלכלי של היישובים
שהקימו.
בתי הטמפלרים ,ובהמשך גם בתי המתיישבים היהודים ובתים נוספים בארץ ישראל ,נבנו תוך שימוש בידע ובאנשי מקצוע טמפלרים]60[ .
בוולדהיים פעלו מספר בעלי מלאכה ובהם שני קבלנים/בנאים :קרל איימן ) (Karl Aimannוקרל בלייך (.)Karl Blaich
לפי הורסט בלייך וקורט אונגר ,את בית קרל אונגר בנה קרל איימן בסביבות  .1914הוא גם בנה את התוספת לבית בשנות ה ,30-שכללה מרפסת אחורית על שלושה עמודים מבטון.
בעל מלאכה נוסף שידוע לנו שפעל בבית הוא קרל ביצר ) (Karl Bitzerשהיה אומן צביעה .הוא היה אחראי על צביעת הקירות בבית שכללה יצירת בורדרים בסמוך לתקרה וצביעה עד אליהם ,כפי שהיה אופנתי באותה התקופה.
בנוסף קיימת רשימה של בעלי מלאכה שידוע לנו כי פעלו בוולדהיים .יתכן והיה להם חלק גם בבניית הבית.

לא ידוע לנו על תפקיד כלשהו שהיה לו בבית אונגר,
אך מאחר והיה נפח וגר בוולדהיים הדבר אפשרי.
ביצע עבודות נגרות בחווה של פריץ אונגר.
לארסן היה בין הראשונים בארץ שיצרו רשתות
לחלונות ,נגד יתושים]64[ .

[]62

ינואר 2010

[ ]61לפי הורסט בלייך.
[ ]62לפי י .בן-ארצי ,הערות מתוך ראיון עם פריץ אונגר בשטוטגרט .1986
[ ]63לפי ד .אסל.
[ ]64לפי הספר "עמק יזרעאל וכל נתיבותיו" עורך :אסף זלצר.
[ ]65לפי עבודת הדוקטורט של ד .גולדמן ,עמ' .322
[ ]66לפי הורסט בלייך ,ארנסט אונגר וקורט אונגר.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
מתכננים/בונים/בעלי מלאכה בולדהיים ובבית אונגר

3.28

תמונות היסטוריות של בית אונגר:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

מבט כללי על ולדהיים .1914 ,בית אונגר נראה מחזיתו הדרום-מזרחית
מתוך הכתבה בעיתון  Deutsche Levante-zeitungמקור :י .בן-ארצי.

בית אונגר  /בית אשל

מבט כללי על ולדהיים ,תאריך לא ידוע ,כנראה שנות ה .20-בית אונגר נראה מחזיתו הקידמית.
מקור :אוסף ארכיון משפ' אלברט בלייך ,מלבורן ,אוסטרליה.
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מבט על בית אונגר מכיוון צפון ,תאריך לא ידוע ,כנראה שנות ה.20-
מקור :אוסף ארכיון משפ' אלברט בלייך ,מלבורן ,אוסטרליה.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

מבט על בית אונגר מכיוון צפון ,תאריך לא ידוע ,כנראה שנות ה.20-
מקור :אוסף ארכיון משפ' אלברט בלייך ,מלבורן ,אוסטרליה.

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
תמונות היסטוריות של בית אונגר

3.29

תמונות היסטוריות של בית אונגר:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

מבט על החזית האחורית של בית אונגר .תאריך לא ידוע ,כנראה שנות ה .20-מקור :האלבום של משפחת אונגר ,אוסטרליה

מבט על בית אונגר מכיוון צפון .מתוך הכתבה בעיתון  Deutsche Levante-zeitungמקור :י .בן-ארצי.
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מבט על החזית האחורית של בית אונגר .תאריך לא ידוע ,אחרי .1935
מקור :האלבום של משפחת אונגר ,אוסטרליה

מבט על החזית האחורית של בית אונגר .תאריך לא ידוע ,אחרי  .1935מקור :האלבום של משפחת אונגר ,אוסטרליה

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :3רקע היסטורי ותרבותי
תמונות היסטוריות של בית אונגר

3.30

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

פרק :4
בית אונגר – מצב קיים

ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

תיאור אדריכלי וטכנולוגיית הבניה:
בקומת המרתף מאגר מים ועוד  4חדרים .הכניסה באמצעות פתח חיצוני בחזית האחורית (הדרומית) של הבית.
בקומת הכניסה ,המוגבהת בכ 1.5-מ' מפני הקרקע ,מבואת כניסה וארבעה חדרים .במבואת הכניסה קיים גרם מדרגות אל הקומה העליונה.
בקומה העליונה ארבעה חדרי שינה.

המזמין:
סיגי ויעל אשל

כללי  :מבנה אבן בן שלוש קומות הכולל מרתף חצי שקוע ,קומת כניסה וקומה עליונה .הכניסה היא באמצעות גרם מדרגות חיצוני המוביל למרפסת קטנה בחזית הבית הפונה לרחוב (החזית הצפונית).

לאורך החזית האחורית (דרום-מערבית) של הבית נבנתה תוספת בטון ובלוקים לקומת הקרקע והקומה השנייה.
שנת בנייה .1913-1914 :התוספת האחורית.1935 -
קומת כניסה  +קומה עליונה -קירות אבן גיר מקומית מסותתת בעובי  30ס"מ  .קיר חד -פני מטויח בשכבה עבה של טיח פנים על בסיס דבש ואדמה.
מידות האבנים :גובה  21-33ס"מ ,רוחב  20-40ס"מ.
לאורך קו גובה הרצפה שבין קומת הכניסה לקומה הראשונה קיימת כרכוב בטון הבולט  2-3ס"מ מקו החזית כלפי חוץ.

תיק תיעוד

קירות חיצונים :במרתף -קירות אבן גיר מקומית מסותתת בעובי  60ס"מ (כ 80-ס"מ לבור המים)  .קיר אבן דו-פני ,דבש וחומר מליטה בין שני צידי האבן ,וטיח פנים.

מסד המבנה :מסד אבן בולט כ 6-ס"מ מקיר המבנה .בנוי מאבן מסותתת כשאר קירות הבית.
קירות פנימיים :הקירות הפנימיים מהווים קירות נושאים .עוביים  32-35ס"מ ,והם בנויים אבן בסיתות גס ,מטויחת משני צדדיה בשכבה עבה של טיח אדמה ודבש .בקומת המרתף קירות פנים בעובי  60-80ס"מ בהיקף בור המים.
גג המבנה :המבנה בעל גג משופע דו כיווני ,וכן גג קוקיה במרכז החזית הראשית .הגג נשען על קורת עץ מרכזית ( 18X10ס"מ) ראשית מקבילה לחזית הקדמית ,ושתי קורות משנה מקבילות משני עבריה ,עשויות רלס פלדה ( 6X12ס"מ) .
מבנה הגג עשוי קורות ( 6X10ס"מ) ,שמעליהן בניצב מרישי עץ ועל גביהם רעפיי מרסיי דגם לב .אל חלקו הפנימי של הגג צמודה תקרה עשויה קני קש ועליהם טיח.
בקצות הגג אלמנט בטון מתועש המשמש פרט קצה ותעלה לניקוז המים מהגג ואל המרזב .בחזית הצפונית ,החזית הפונה לרחוב ,קיימת "קוקיה" בגג המבנה .ה"קוקיה" ממוקמת במרכז החזית מעל למבואה וגרם המדרגות.
מרזב  /ניקוז :לאורך קצה הגג קיימת תעלת איסוף מי-גשם עשויה אלמנט בטון .כיום קיימים שלושה מרזבים מהגג .שניים בחזית הצפונית ,משני צידי הקוקיה ,ואחד בחזית הדרומית ,בפינה המערבית.
תקרות :תקרת המרתף עשויה קורות פלדה (רלסים) במרווחים של  60-80ס"מ ,וביניהם יציקת בטון (ראה גיליון מס' .)6.02
תקרת קומת הכניסה מתחלקת לשני חלקים :תקרת חלקו הקדמי של הבית (חדרים צפוני ,מזרחי ומבואת הכניסה) קורות רלס וביניהן יציקת בטון מחופה במרצפות בטון .בחלקו האחורי של הבית
(חדרים דרומי ומערבי) עשויה התקרה קורות עץ בחיפוי עליון של רצפת לוחות עץ( .ראה גיליון מס' .)6.02
חומר הגמר של תקרת קומת הכניסה והקומה העליונה הוא טיח על בסיס קני קש או לאטות עץ דקות.
רצפות :רצפת המרתף עשויה בטון מוחלק.
רצפות קומת הכניסה :במחצית הקדמית של הבית ((חדרים צפוני ,מזרחי ומבואת הכניסה) מצויות עדיין מרצפות הבטון המעוטרות המקוריות ,יוצרות דוגמת "שטיח" .בחדר הצפוני הונחה מעל המרצפות ריצפת פרקט מאוחרת יותר.
במחצית האחורית (חדרים דרומי ומערבי ) מצויות מרצפות טרצו במבע ורדרד -כתום ,כפי הנראה אלה אינן מקוריות.

בית אונגר  /בית אשל

למיקום המרזבים המקוריים וחיבורם לבור המים (ראה גיליון מס' .)6.21

בקומה העליונה :בחלקו האחורי של הבית (חדרים דרומי ומערבי) מצויה רצפת עץ ,כנראה מקורית .בחלקו הקדמי של הבית (חדרים צפוני ומזרחי) מרצפות יצוקות מבטון ,מעוטרות ,יוצרות דוגמת "שטיח".
במבואת הכניסה העליונה מרצפות בטון ללא עיטור.
פתחים :הפתחים בבית ממוקמים באופן סימטרי בחזיתות והאחד מעל לשני .במקור היו תריסי רפפות עץ לכל החלונות ,אך אלה לא שרדו .כיום מותקנים במרבית החלונות תריסי עץ לא מקוריים.
בקומת הכניסה פתחים מלבניים עם משקוף קורת אבן .פתח אחד (בחזית ההצפון-מערבית) עם משקוף עשוי קשת אבן שטוחה.
בקומה העליונה כל הפתחים מקושתים .פתח היציאה למרפסת הקדמית כולל דלת וחלון שלכל אחד מהם קשת עגולה בחלקו העליון והם מחוברים יחדיו בשקע בקיר שבחלקו העליון קשת מקלה.
מרפסות :למבנה שלוש מרפסות :מרפסת כניסה מרכזית בחזית הבית ,מעליה מרפסת קונזולית מהקומה העליונה .שתי המרפסות עשויות קורות רלס פלדה ויציקות של רצפת בטון ,ובעלות מעקה מתכת עם עיטור פרחים .אל המרפסת
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במרתף פתחים קטנים מרובעים עם משקוף קורת אבן .במרכז החזית הקדמית מתחת למרפסת הכניסה פתח עם קשת מקלה .בקומת המרתף שרדו סורגים ורשתות מקוריים בפתחים.

התחתונה מובילות מדרגות עשויות אבן ,קונזוליות מקיר המבנה .למרפסת מסגרת פלדה הכוללת עמודים וקורה ביניהם התומכת בה (לא מקורית).
המרפסת השלשית היא אחורית ,תוספת מאוחרת (שנות ה )'30-סגורה בחלקה ,על בסיס מרפסת אחורית מקורית בקומת הכניסה – ראה שלבי התפתחות הבית (גיליון מס'  .)5.10המרפסת עשויה בטון מזוין ,נשענת על  3עמודי בטון שביניהם
קורות בטון מקשרות .הן בקומת הכניסה והן בקומה העליונה נסגרו חלקים מהמרפסת בקירות .ניתן לראות שסגירות אלה בוצעו בשלבים שונים ,שכן בקומה העליונה הם עשויים בטון ,ובקומת הכניסה בלוקי לבנים אדומות ובלוק בטון.
ארובה :ארובה ממוקמת במרכז החזית בצדדית הדרום-מזרחית .צינור הארובה הוא אלמנט בטון יצוק מראש ,ריבועי ,מתחיל מהתנור במרתף ועולה לגג .כיום חסר "מכסה" הארובה שנועד למנוע ממי גשם להכנס.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תיאור אדריכלי וטכנולוגית הבניה

4.01

תיעוד צילומי – חזיתות מצב קיים חזית קדמית וחזית צד צפון-מערבית:

1

המזמין:
סיגי ויעל אשל

7

3,5

תיק תיעוד

בית המגורים

2
 -2חזית צפון-מזרחית

מבנה המשק

 -1חזית צפון-מזרחית

 -3חזית צפון-מערבית

בית אונגר  /בית אשל

4,6
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 -4חזית צפון-מזרחית

 -5חזית צפון-מערבית

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

 -6חזית צפון-מזרחית

קנ"מ:

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תיעוד צילומי – מצב קיים

 -7הפינה הצפונית של הבית

4.02

תיעוד צילומי – חזיתות מצב קיים חזית אחורית וחזית צד צפון-מזרחית:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

5
בית המגורים

3,4
תיק תיעוד

1,2
 -2הכניסה למרתף

 -1החזית האחורית

 -3הפינה המערבית

11

 -4הפינה המערבית

 -5הפינה המערבית
 -6הפינה הדרומית מכיוון מזרח

בית אונגר  /בית אשל

6,9,10 7,8

מבנה המשק
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 -7חזית דרום-מזרחית

 -8חזית דרום-מזרחית

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

 -9,10הפינה הדרומית מכיוון דרום-מזרח

קנ"מ:

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תיעוד צילומי – מצב קיים

 -11הפינה הדרומית מכיוון מערב

4.03

תיעוד צילומי – מבטי פנים מצב קיים קומת המרתף:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

10

8

2
7

5

תיק תיעוד

9 4

 -1מבט על הפינה הדרומית של המטבח במרתף

 -2מבט על הקיר בין מהמטבח במרתף לחדר המזרחי

6
1
בית אונגר  /בית אשל

3

 -3מבט לתוך החלל בפינה
הדרומית של הבית

 -4מבט על ה"ספסל" בקיר הצפון-
מזרחי של המרתף

 -5מבט על השקע בין המטבח
במרתף למאגר המים
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 -6מבט על מדרגות הירידה למרתף
במטבח

 -7מבט על תנור האפיה בפינה
המזרחית של המטבח החיצוני

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

 -8מבט מהחדר המזרחי לחדר
הצפוני

קנ"מ:

 -9מבט מפנים המרתף לכיוון
מדרגות הכניסה

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תיעוד צילומי – מצב קיים

 -10מבט לדרום על פנים מאגר המים

4.04

תיעוד צילומי – מבטי פנים מצב קיים קומת כניסה:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

5

6 7
תיק תיעוד

1
2
8
34

9
 -1מבט על הכניסה
(מכיוון המדרגות)

 -2מבט על הכניסה

 -7חדר מערבי :מבט על הפינה המזרחית

בית אונגר  /בית אשל

 -6חדר מערבי :מבט לחדר הדרומי

 -3חדר מזרחי :הפינה המערבית

ינואר 2010

 -4חדר מזרחי :קיר דרום מזרחי
(בורדר)

 -5חדר צפוני :תוספת מאוחרת של
שירותים

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

 -8חדר דרומי :מבט לחדר המערבי

קנ"מ:

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תיעוד צילומי – מצב קיים

 -9חדר דרומי :מבט על קיר דרום-מערבי

4.05

תיעוד צילומי – מבטי פנים מצב קיים קומה עליונה:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

7 8
תיק תיעוד

1
2

3
6

4

5

9
 -1מבט במעלה המדרגות

 -2היציאה למרפסת הקדמית

 -5חדר דרומי מבט על דלת יציאה למרפסת

בית אונגר  /בית אשל

 -4חדר מזרחי קיר צפון-מזרחי

 -3הכניסה לחדר המזרחי

ינואר 2010

 -6חדר דרומי מבט על שקע לארון
בקיר ודלת

 -7חדר מערבי מבט על דלת יציאה
למרפסת

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

 -8חדר מערבי מבט על פנים הגג

קנ"מ:

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תיעוד צילומי – מצב קיים

 -9המרפסת האחורית מבט לדרום-מזרח

4.06

תיעוד צילומי – התוספת האחורית:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

2

1,4
3

קומה עליונה

7

-1מבט על קירות התוספת בקומת הכניסה

-2מבט על הקיר האחורי של התוספת בקומת
הכניסה

בית אונגר  /בית אשל

קומת כניסה

תיק תיעוד

5
6

ינואר 2010

 -3מבט על המדרגות לגג בית המשק

 -4מבט על קורת הבטון של
המרפסת העליונה

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

 -5מבט על הפינה המערבית של החדר
על גבי התוספת בקומה העליונה

קנ"מ:

 -6מבט על הפינה הדרומית של
החדר על גבי התוספת בקומה
העליונה

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תיעוד צילומי – מצב קיים

 -7מבט לכיוון צפון-מערב אל החדר
על גבי התוספת האחורית בקומה
העליונה

4.07

תיעוד צילומי – חזיתות מצב קיים מבנה המשק:

3

בית המגורים

7
מבנה המשק

4 5

8
תיק תיעוד

1

6,6א

9

 -1חזית צפון-מזרחית

 -2חזית צפון-מערבית

 -4מבט פנים על קיר דרום-מערבי

 -3מבט על מכיוון צפון

 -5מבט פנים על קיר דרום-מזרחי

בית אונגר  /בית אשל

6א -חזית דרום-מערבית

המזמין:
סיגי ויעל אשל

2

ינואר 2010

 -6חזית דרום-מערבית

 -7חזית דרום-מערבית

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

 -8קטע קיר דרום-מזרחי

קנ"מ:

 -9חזית דרום-מזרחית

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תיעוד צילומי – מצב קיים

4.08

מפה טופוגרפית:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

מפה טופוגרפית 1:250

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:250

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
מפה טופוגרפית ותיעוד אלמנטים נופיים

4.09

תיעוד אלמנטים נופיים:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

6
5

תיק תיעוד

2,3
47
1

 .1שדרת הברושים לאורך גבול המגרש והרחוב
מצפון מזרח

 .2שרידי הבית האחורי בחלקו הדרום-מערבי של
המגרש

8,9

בית אונגר  /בית אשל

 .3שרידי הבית האחורי בחלקו הדרום-מערבי של
המגרש

 .4בור סופג (?) מדרום-מזרח לבית

ינואר 2010

 .5גל ההריסות של מבנה המשק העשוי
אבן הצמוד לפינה הדרומית של הבית

 .6עץ דקל בצמוד לחזית הצפון-מערבית
של הבית

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

 .7עצי זיתים ודקל בפינה
המזרחית של המגרש

קנ"מ:
1:500

 .8,9עצים בחלקו הדרומי של המגרש

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
מפה טופוגרפית ותיעוד אלמנטים נופיים

4.10

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

תוכנית מרתף – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תוכניות ,חזיתות וחתכים – מצב קיים

4.11

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

תוכנית קומת כניסה – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תוכניות ,חזיתות וחתכים – מצב קיים

4.12

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

1:50
מ.מ.
ק.ק
כניסה –
קומת
תוכנית
1:50
עליונה –
קומה
תוכנית

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תוכניות ,חזיתות וחתכים – מצב קיים

4.13

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

תוכנית תקרה קומה עליונה – ק.מ1:50 .
תוכנית קומה עליונה – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תוכניות ,חזיתות וחתכים – מצב קיים

4.14

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

תוכנית גג – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תוכניות ,חזיתות וחתכים – מצב קיים

4.15

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

תוכנית גג – ק.מ1:50 .
חתך א-א – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תוכניות ,חזיתות וחתכים – מצב קיים

4.16

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

חתך ב-ב – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תוכניות ,חזיתות וחתכים – מצב קיים

4.17

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

חתך ג-ג – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

חתך ג-ג – ק.מ1:50 .

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תוכניות ,חזיתות וחתכים – מצב קיים

4.18

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

חזית צפונית – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

חתך ג-ג – ק.מ1:50 .

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תוכניות ,חזיתות וחתכים – מצב קיים

4.19

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

חזית מערבית – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תוכניות ,חזיתות וחתכים – מצב קיים

4.20

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

חזית דרומית – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תוכניות ,חזיתות וחתכים – מצב קיים

4.21

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

חזית מזרחית – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תוכניות ,חזיתות וחתכים – מצב קיים

4.22

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

תוכנית מחסן – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תוכניות ,חזיתות וחתכים – מצב קיים

4.23

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

מחסן חזית צפונית – ק.מ1:50 .

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

מחסן חזית דרומית – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תוכניות ,חזיתות וחתכים – מצב קיים

4.24

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

מחסן חזית מערבית – ק.מ1:50 .

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

מחסן חזית מזרחית – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – מצב קיים
תוכניות ,חזיתות וחתכים – מצב קיים

4.25

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :4בית אונגר – סקר הנדסי
בעיות הנדסיות פיזיות

4.26

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :4בית אונגר – סקר הנדסי
בעיות הנדסיות פיזיות

4.27

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :4בית אונגר – סקר הנדסי
בעיות הנדסיות פיזיות

4.28

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :4בית אונגר – סקר הנדסי
בעיות הנדסיות פיזיות

4.29

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :4בית אונגר – סקר הנדסי
בעיות הנדסיות פיזיות

4.30

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :4בית אונגר – סקר הנדסי
בעיות הנדסיות פיזיות

4.31

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :4בית אונגר – סקר הנדסי
בעיות הנדסיות פיזיות

4.32

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :4בית אונגר – סקר הנדסי
בעיות הנדסיות פיזיות

4.33

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :4בית אונגר – סקר הנדסי
בעיות הנדסיות פיזיות

4.34

המזמין:
סיגי ויעל אשל

בעיות הנדסיות פיזיות – חזית צפונית

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

המספור מותאם למספור בתיאור הבעיות

ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – סקר הנדסי
בעיות הנדסיות פיזיות  -חזית צפונית

4.35

בעיות הנדסיות פיזיות – חזית מזרחית
המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

המספור מותאם למספור בתיאור הבעיות

ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – סקר הנדסי
בעיות הנדסיות פיזיות  -חזית מזרחית

4.36

בעיות הנדסיות פיזיות – חזית דרומית
המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

המספור מותאם למספור בתיאור הבעיות

ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – סקר הנדסי
בעיות הנדסיות פיזיות  -חזית דרומית

4.37

בעיות הנדסיות פיזיות – חזית מערבית
המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

המספור מותאם למספור בתיאור הבעיות

ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – סקר הנדסי
בעיות הנדסיות פיזיות  -חזית מערבית

4.38

בעיות הנדסיות פיזיות – תקרות קומת מרתף
המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

המספור מותאם למספור בתיאור הבעיות

ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – סקר הנדסי
בעיות הנדסיות פיזיות  -תכנית קומת מרתף

4.39

בעיות הנדסיות פיזיות – תקרות קומת הקרקע
המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

המספור מותאם למספור בתיאור הבעיות

ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – סקר הנדסי
בעיות הנדסיות פיזיות  -תכנית קומת קרקע

4.40

בעיות הנדסיות פיזיות – גג
המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

ינואר 2010

המספור מותאם למספור בתיאור הבעיות

קנ"מ:
1:50

פרק  :4בית אונגר – סקר הנדסי
בעיות הנדסיות פיזיות  -תכנית קומה עליונה (קומה ב')

4.41

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

פרק :5
בית אונגר – ניתוח אדריכלי

ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

מבנים קיימים:

המזמין:
סיגי ויעל אשל

חלקת קרל אונגר  -שימושים:
מבנים שנהרסו:
חלקת קרל אונגר

תמונה היסטורית באדיבות משפ' אונגר ,אוסטרליה

תמונות היסטוריות באדיבות משפ' אונגר ,אוסטרליה

מחסן/סככה למוץ ותבן

המרפסת האחורית :תוספת מ1935-
מבנה קיים

תמונה היסטורית באדיבות משפ' אונגר ,אוסטרליה

תמונה היסטורית באדיבות משפ' אונגר ,אוסטרליה

תמונת מצב קיים )אין ברשותנו תמונה היסטורית(

מבנה משק :שימש כבית מלאכה לייצור מטאטאים
מבנה הרוס המבנה היה קיים בשנות ה 80-וכנראה קרס לאחרונה.
מימין :תמונת מצב קיים – ההריסות משמאל שתי תמונות היסטוריות באדיבות משפ' אונגר ,אוסטרליה

גג מבני המשק שימש לשטיפת הכביסה ותלייתה ועל גביו היתה מקלחת סגורה
המבנה היה מקורה בגג רעפים דו-שיפועי

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

ינואר 2010

מבנה משק :רפת לגידול עגלים צעירים ומטחנה
להכנת תערובת מזון לפרות
מבנה קיים

מבנה משק :בתקופה מסוימת שימש כדיר חזירים
קיימים רק שרידים של המבנה ,לא ידוע מתי נהרס.

בית אונגר  /בית אשל

חלקת פריץ אונגר

תיק תיעוד

בית המגורים הראשי
מבנה קיים.

ה"בית האחורי" :בחלקו האחד שימש כאורווה וחניה למשאית החלב בקומת הקרקע ואסם בקומה העליונה
ובחלקו השני שימש כמגורים לפועל הערבי בקומת הקרקע ומגורים למשפחה בחלקו העליון.
המבנה נהרס בתחילת שנות ה.70-

תמונת מצב קיים )אין ברשותנו תמונה היסטורית(

הערה :המידע בנוגע לשימושי המבנים השונים לקוח מעדותם של קורט וארנסט אונגר
כפי שסוכמה והועברה אלינו על ידי טרודי אונגר.

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
חלקת אונגר – מבנים מקוריים ,התפתחות ושימושים לאורך השנים

5.01

בדרך כלל העדיפו הטמפלרים להמנע מבניית מבנים ארעיים למגורים ,אבל באופן התיישבותם במושבות השלב השני הם נהגו אחרת.
בוולדהיים ,בבית לחם ובוילהלמה בנו המתיישבים קודם כל את ה"בתים האחוריים" .ה"בית האחורי" נבנה בירכתי החצר ,במקום בו נועדו לפי התכנון העתידי להיות מבני המשק.
ה"בית האחורי" היה בית בן שתי קומות :קומת הקרקע שימשה לבעלי החיים ,לאחסון ולכלים .ובקומה העליונה גרה המשפחה .הכניסה אל הקומה העליונה היתה נפרדת מן הפתח של קומת הקרקע
והוביל אליה גרם-מדרגות חיצוני לבניין .החלונות של קומת הקרקע היו קטנים וצרים ואילו חלונות הקומה העליונה היו חלונות רגילים ,כיאה למגורים .הבית האחורי נבנה מחומרי בניה ובאיכות גבוהה,
ולכן קיימים עד היום לא מעט בתים אחוריים שנותרו.
המשפחה גרה בבית האחורי בשלב הראשון ,עד להתבססותה ,ואז נבנה בית המגורים בקדמת החצר ,בקו הבניין הכללי של המושבה .בסופו של התהליך ,עמד בית המגורים במקום שיועד לו
מלכתחילה ,והקומה שהתפנתה בבניין המשק הפכה למתבן [1] .בחלק מהמקרים שימשה הקומה מעל מבנה המשק למגורי עוזרי הבית הקבועים )מערביי הסביבה([2] .

שלבי התפתחות חלקת אונגר:

דוגמאות

שלב שני :בית מגורים קדמי ו"בית
אחורי" המשמש למשק ולפעמים
למגורי פועלים .סביבות .1913

מבנה חלקת אונגר:
התפתחות החלקה של משפ' אונגר הייתה דומה למתואר לעיל .בשלב ראשון נבנה הבית האחורי ששימש למגורי המשפחה ולמשק ויתכן שנבנה או היה קיים בית המגורים הקדמי בשלב הראשוני
והמצומצם שלו ,בשלב השני נבנה בית המגורים הקדמי ,שאנו רואים אותו בשלמותו ב ,1913-ובמהלך השנים ,עד  ,1948הלך והתרחב מערך מבני המשק.

אונגר:
בית אחורי

בית דיינינגר

אונגר:
בית קדמי

בית מגורים קדמי
] [1י .בן-ארצי ,מגרמניה לארץ הקודש ,עמ' .128-129
] [2ד .אסל ,ולדהיים :מוירטמברג לגליל התחתון,
עבודה שנתית מוגשת לשלום גינת ,סמינר אורנים ,תשמ"ד.

ינואר 2010

שלב שלישי :בית מגורים קדמי,
"בית אחורי" ומבני משק שנוספו
במהלך השנים .עד .1948

בית אונגר  /בית אשל

דוגמאות למבנה החלקות בולדהיים :מימין ,הבית הקדמי והאחורי של משפ' בלייך ,וולדהיים .משמאל ,הבית האחורי של משפ' דיינינגר ,מצפון-מערב לחלקה של משפ' אונגר.
במקרה של דיינינגר ,הבית הקדמי נבנה בצמוד לבית האחורי .ניתן להבחין בבירור בהבדל בטיב האבן ובאיכותה בין קירות הבית הקדמי לאחורי.

תיק תיעוד

שלב ראשון" :בית אחורי" המשמש
למגורים ולמשק .בית קדמי מצומצם.
.1909-1913

המזמין:
סיגי ויעל אשל

מבנה החלקה :בית מגורים קדמי ובית משק אחורי:

"בית אחורי"
מבני משק :לול/רפת ,מחסנים ,וכו'.

תמונת בית אונגר קדמי ואחורי מכיוון צפון מערב משנת  .1968מקור :ארכיון צה"ל.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
חלקת אונגר – מבנים מקוריים ,התפתחות ושימושים לאורך השנים

5.02

הבית הטמפלרי הטיפוסי כלל שלושה מפלסים:
המרתף – חצי שקוע ,קירותיו טויחו מבפנים .ייעודו היה בדרך כלל איחסון מזון ,עישון בשר ובמקרים רבים היה בו חלל לאגירת מים .המרתף היה מקושר לחצר בעזרת מדרגות ,שהוליכו לדלת חיצונית אשר נפתחה באחת מחזיתות הבית .כמעט אף
פעם לא היה קשר ישיר בין הבית למרתף.
קומת הקרקע – בקומת הקרקע היו שלושה תיפקודים עיקריים :מטבח ,חדר אכילה וחדר מגורים רחב מימדים .בדרך כלל היו שני פתחי כניסה לקומת הקרקע – האחד לחזית הבית ,לרחוב .והשני מן החצר האחורית אל המטבח .הפתח הראשי
הוביל למבואת כניסה קטנה או ישירות לחדר המגורים .בגלל המרתף החצי שקוע ,קומת הקרקע היתה גבוהה מהקרקע ונבנו גרמי מדרגות אל הכניסות.
הקומה העליונה – נועדה בעיקרה לחדרי שינה עבור בני המשפחה והיו בה בדרך כלל בין  4ל 6-חדרים[3] .

דוגמאות

תיק תיעוד

הבתים בוולדהיים הם בתים טמפלריים
טיפוסיים ,אך בניגוד למקומות אחרים ,כמו
בית-לחם השכנה ,שהטיפוס הטמפלרי בהם
עבר פיתוח ותיחכום ,הבתים בוולדהיים
מתאפיינים בפשטות ובצניעות.
הבתים בנויים מאבן גיר מקומית ,מעובדת
עיבוד עדין ,בעלי גג רעפים דו שיפועי ,מבנה
קופסתי סימטרי בתוכנית ובחזית ,מרזבי אבן
בקצה הגג וללא קישוטיות .הבתים מזכירים
את בתיהם של ראשוני המתיישבים בחיפה,
אולי בגלל שמדובר בצאצאיהם של אותם
מתיישבים[4] .

המזמין:
סיגי ויעל אשל

המבנה ,השימושים והמאפיינים של הבית הטמפלרי הטיפוסי:

בית חנה לבב ,בעבר בית לידיה סוס.2009 ,

בית פריץ כץ.שנות ה ?20-מקור :אוסף הצילומים של הורסט בלייך .בית דיינינגר מקור :ארכיון אריה דרסלר

פרט ארובה
אופייני

סימטריה
בחזית

גג רעפים דו-שיפועי

פרט הקרניז
ה"חוזר"
קומה עליונה

קומת כניסה

ניקוז מי הגשם מהגג
אל מאגר מים במרתף
מסד

בית קרל אונגר.שנות ה ?20-מקור :אוסף הצילומים של הורסט בלייך.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

ינואר 2010

פס לבנים בולט בין
קומת הכניסה לקומה
העליונה

בית אונגר  /בית אשל

] [3י .בן-ארצי ,מגרמניה לארץ הקודש ,עמ' .131-132
] [4ד .גולדמן ,,עבודת הדוקטורט ,עמ' .318-319

מרתף חצי-שקוע

בית קרל אונגר – חזית מערבית.

קנ"מ:

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
המבנה ,השימושים והמאפיינים של הבית הטמפלרי הטיפוסי

5.03

המזמין:
סיגי ויעל אשל

המבנה והשימושים של בית המגורים של קרל אונגר בשנות ה:20-

תיק תיעוד

ירידה למרתף
שירותים

מרפסת אחורית
מרפסת אחורית
אינקובטור
לביצי תרנגולת

שירותים
)תוספת מאוחרת(

משאבת מים
מהמאגר

מטבח

מאגר מים

תנור אפיה
מעץ

חדר שינה הורים
)פרידה וקרל(

מטבח

כניסת שירות
אחורית

דוד נחושת
לכביסה

איחסון מזון
"חדר קר"

מבואת
כניסה
חדר שינה
)גרהרד וקורט(

מרפסת קדמית

כניסה ראשית

המבנה הכללי ,חלוקת המפלסים והשימושים של בית אונגר כפי שהיו בשנים הראשונות של
הבית )שנות ה (20-הם אופיניים מאוד לבית הטמפלרי הטיפוסי.

תוכנית מרתף – ק.מ1:125 .

טרקלין
חדר אוכל

חדר שינה
ילדים/אורחים

תוכנית קומת קרקע – ק.מ1:125 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:125

חדר שינה
ילדים/אורחים

ינואר 2010

נקניקים ,פירות
משומרים ,ירקות,
לחם ויין

איחסון

איחסון
המטאטאים
שיוצרו
במבנה
המשק

חדר שינה
ילדים/אורחים

חדר שינה
ילדים/אורחים

בית אונגר  /בית אשל

תוכניות הבית כפי ששורטטו בדצמבר  2009ע"י ארנסט אונגר.
התוכניות מפרטות את שימושיהם השונים של חדרי הבית בשנות ה 20-וה.30-

תוכנית קומה שניה – ק.מ1:100 .

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
המבנה והשימושים של בית אונגר

5.04

שלב ראשון:

שלב שני:

שלב רביעי:

שלב חמישי:

שלב שישי:

שלב שביעי:

תיק תיעוד

קומה
עליונה:

שלב שמיני – המצב כיום:

המזמין:
סיגי ויעל אשל

שלבי הבניה:

בית אונגר  /בית אשל

קומת
כניסה:

שלב שלישי:
הוספת מבני המשק

ינואר 2010

מרתף:

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
שלבי ותוספות הבניה בבית אונגר

5.05

המזמין:
סיגי ויעל אשל

שלבי הבניה – מבט על הפינה הדרומית של הבית:

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

שלב ראשון" :חצי" בית ,מרתף וקומה
ראשונה) 1907-1913 .משוער(

שלב שני :בניית הקומה השניה והחלק
הקדמי של הבית.1913 .

שלב שלישי :בניית מבנה המשק והמדרגות אל הגג שלו.
שנות ה 20-ותחילת השלושים )משוער(.

ינואר 2010

שלב חמישי :הוספת יחידות שירותים .בסביבות שונות ה .30-לא ידוע
התאריך המדויק.

שלב רביעי :בניית המרפסת האחורית.1935 .
התפתחות מבני המשק.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
שלבי ותוספות הבניה בבית אונגר

5.06

המזמין:
סיגי ויעל אשל

שלבי הבניה – מבט על הפינה הדרומית של הבית:

תיק תיעוד

שלב שישי :סגירה של חדר נוסף על גבי המרפסת.
תאריך לא ידוע כנראה בשנות ה.40-

בית אונגר  /בית אשל

שלב שביעי :סגירה של החלק התחתון של המרפסת.
תאריך לא ידוע.
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שלב שמיני :המצב כיום .התמוטטות של מבנה המשק צמוד לפינה הדרומית,
ושל יח' השירותים בקומת הקרקע ועל גבי המרפסת.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
שלבי ותוספות הבניה בבית אונגר

5.07

תיק תיעוד

תיאור :בשלב הראשון הבית היה בן קומה אחת
ומרתף חצי שקוע .הבית כלל את שני החדרים
הדרום-מערבי והדרום-מזרחי ,את מאגר המים
במרתף והחדר שלידו .לא ידוע לנו אם הגג של הבית
היה שטוח או משופע .הכניסה אל הבית היתה
הכניסה שהפכה מאוחר יותר לאחורית ,מעל לכניסה
למרתף.
תאריך הבניה :לא ידוע .מתוך ההנחה שבכפר אום
אל-עמד לא היו בתי אבן )עפ"י אייזלר( נראה שהבית
בשלב הראשון נבנה בין  ,1907אז נרכשו האדמות ,ל-
 ,1913אז כבר ישנה תמונה של הבית בשלב השני
שלו.
מי בנה :מתוך ההנחה שלא היו בתי אבן באום אל-
עמד ,נראה שמשפ' אונגר בנתה את הבית בשלב זה.

המזמין:
סיגי ויעל אשל

שלבי הבניה – השלב הראשון והשני:

תוכנית הבית בשלב הראשון

תוכנית הבית בשלב השני

בית אונגר  /בית אשל

תוכנית המרתף בה רואים סטיה בקיר בחיבור שבין המבנה כפי שהיה בשלב הראשון לבין
החלק שנוסף בשלב השני .יתכן והסטייה נובעת כתוצאה מהחיבור בין שני החלקים.
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מימין :התוכנית מארכיון שומאכר בה רואים את הבית כפי שהוא היה בשלב הראשון.
משמאל :סופרפוזיציה של התכנית מארכיון שומאכר עם תכנית המדידה של פויגט בה
רואים את שני השלבים של הבית הקדמי זה על גבי זה.
ה"חיבור" בין החלק הראשון לשני כפי שהוא נראה כיום.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

תמונת הבית מ.1914-
מקור :עיתון  Deutsche Levante Zeitungמ .1914-באדיבות י .בן-ארצי.
בתמונה רואים בבירור את הבדלי הגוון בחזית הבית בין החלק שנבנה בשלב הראשון ובין שאר
הבית שנבנה בשלב השני.

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
שלבי ותוספות הבניה בבית אונגר

5.08

תיאור :בשלב השלישי הבית כבר קיים בשלמותו ונוספו לו מבני המשק )כנראה היו גם מספר שלבים בהתפתחותם אך אין לנו מידע מלא בנוגע לכך(.
יתכן שהשלב השני )בניית החלק הקדמי של הבית והקומה השניה( והשלב השלישי )בניית מבנה המשק הנראה בתמונה( נעשו באותו הזמן.
בשלב זה ,שמקביל למופיע בתמונה מימין ,מבנה המשק שימש כבית מלאכה לייצור מטאטאים ,וישנו שימוש בגג מבנה המשק לצורך שטיפת הכביסה וייבושה ]) [61ניתן לראות את
המדרגות המובילות לגג ואת הגגון שמעליו(.
תאריך הבניה :לא ידוע .בין השלב השני ) 1913לערך( לבין השלב הרביעי ) .(1935התמונה המתארת את השלב הזה צולמה ככל הנראה בשנות ה.20-
מי בנה :משפ' אונגר היא שהרחיבה את ביתה והוסיפה את יחידות המשק בשלב זה.

התפתחות מבני המשק:

חיבור בית המגורים
לגג המבנה
מבנה אבן
)בית מלאכה
לייצור מטאטאים(

מבנה בלוקים
ובטון עם סגירת פח

מבנה
אבן

מבנה
אבן

מבנה קל מפח גלי
על גג מבני המשק
שימש כמקלחת

מבני המשק בשלב מוקדם )שנות ה.(20-

מבנה בלוקים
ובטון עם סגירת פח

דיר חזירים

מבני המשק בשלב מאוחר )שנות ה.(30-

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

מבני המשק כיום.

קנ"מ:
1:200

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
שלבי ותוספות הבניה בבית אונגר
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מבנה
אבן

גג המבנים שימש לכביסה ולתלייתה
גפנים השתרגו בין מעקה גג המבנה
לגג העליון שלו

דוגמה

חיבור בית המגורים
לגג המבנה

קצה בית
המגורים

] [61על פי מידע מקורט אונגר כפי שהועבר ע"י בתו,
טרודי אונגר

בית אונגר  /בית אשל

מבט על מבנה המשק בשנות ה.20-
מקור :אינגריד אונגר ,מתוך אלבומו של ארנסט אונגר
קצה בית
המגורים

על גג מבנה המשק ב.1947-
מקור :אינגריד אונגר ,מתוך אלבומו של ארנסט אונגר

מבט על מבנה המשק בשנות ה.30-
מקור :אינגריד אונגר ,מתוך אלבומו של ארנסט אונגר

תיק תיעוד

מתוך התמונות היסטוריות ומתוך הקיים בשטח ניתן להסיק כי גם מבני המשק נבנו בשלבים והשתנו בהתאם לצרכי המשפחה .יתכן שאף היו מבני משק נוספים שלא השתמרו.
ככל הנראה היו שני מבני אבן ששימשו כמבני משק .מבנה האבן הראשון ,בסמוך לפינה הדרומית של הבית שימש כבית מלאכה לייצור מטאטאים )ראה תמונה מימין( .נבנו מדרגות
שהובילו מהמרפסת האחורית אל גג המבנה הזה ,שנבנה לו אף גגון ,ושימש לשטיפת הכביסה וייבושה .מבנה זה התמוטט בתקופה האחרונה ושרידיו עדיין קיימים בשטח.
מבנה האבן השני ,ששימושו וזמן בנייתו אינם ברורים נמצא מדרום-מערב למבנה זה .בין שני מבני האבן נוספה בשלב מאוחר יותר סככה עשויה קורות בטון ,בלוקים ותקרת בטון עם
רלסים מפלדה .טכנולוגית הבניה בה נבנתה )בטון יצוק( מעידה כי נבנתה בשלב מאוחר יותר ו"סגרה" שטח בין שני מבני האבן .סככה זו שימשה לגידול עגלים והיתה בה המכונה
להכנת תערובת המזון לפרות .השימוש בגג מבנה המשק התרחב אף הוא וכלל גם את הגג של מבנה זה שעליו אף נבנתה מקלחת סגורה .בין מעקה הגג לגגון העליון טיפסו גפנים.
בחצר המשק של משפ' כץ בולדהיים )ראה תמונה שמאלית תחתונה( ניתן לראות מקרה דומה של מיקום מבנה "קל" בין שני מבני אבן.
בתמונה משנות ה) 30-תמונה משמאל( ניתן לראות את שני מבני המשק :מבנה האבן והמבנה ה"קל" .הגגות של מבני המשק המשיכו לשמש את המשפחה ואף נוסף עליהם מבנה
קטן מפח גלי ,כנראה מבנה המקלחת.

המזמין:
סיגי ויעל אשל

שלבי הבניה – השלב השלישי והתפתחות מבני המשק:

מבט על חוות כץ בולדהיים – דוגמה של מיקום
מבנה קל בין שני מבני אבן
מקור :אוסף התצלומים של אלברט בלייך.

5.09

השלב הרביעי :הוספת המרפסת האחורית.

תיק תיעוד

תיאור :בשלב הרביעי נוספה לבית המרפסת האחורית .המרפסת בנויה על גבי עמודים וקורה מבטון .הסיבה להוספת
המרפסת אינה ברורה .יתכן שהיא נבנתה מתוך מטרה לשמש כמרפסת בלבד ויתכן שנבנתה גם על מנת לספק מקום
לשירותים או מקלחת שהוספו לבית אף הם בתקופה זו .על פי ארנסט אונגר יתכן שבמרפסת האחורית המקורית,
המעקה והגגון שהיו עשויים עץ החלו להרקיב ולכן החליט אביו להחליפם בבטון.
השלב החמישי מתייחס למצבו של הבית לאחר הוספת יחידות השירותים ,וכפי שהוא מופיע בתמונות ההיסטוריות .נוספו
שתי יחידות שירותים :חדר שירותים בקומת הכניסה בצמוד לפינה הדרומית )יתכן שנוסף לפני השלב הרביעי( וחדר
שירותים על גבי המרפסת בקומה העליונה )יתכן שנוספה ביחד עם בניית המרפסת ויתכן שתקופה מסוימת לאחר מכן(.
תאריך הבניה1935 :
מי בנה :קרל איימן ,בנאי הבית המקורי ,ביצע את הוספת המרפסת ,בהתאם לצרכיהם של משפ' אונגר.
מקורות :הורסט בלייך במייל מה 13.10.2009-מציין את הוספת המרפסת האחורית ב 1935-וגם מעדותו של ארנסט
אונגר כפי שהיא מופיעה במייל מביתו ,אינגריד אונגר ,עולה כי בסביבות  1930נבנתה מרפסת אחורית.

המזמין:
סיגי ויעל אשל

שלבי הבניה – השלב הרביעי והחמישי:

השלב החמישי :הוספת המרפסת האחורית ותאי שירותים.

החזית האחורית של בית אונגר בשנות ה .30-מקור :אינגריד אונגר .מהאלבום המשפחתי של ארנסט אונגר

תוספות מאוחרות לשירותים:
במבנים טמפלריים רבים ,כולל בולדהיים ,ניתן לראות תוספות בניה המיועדות לשמש כחדרי שירותים ורחצה.
בשנות ה 30-החלו להכניס את מבני השירותים ,שעד אז היו בחצר ,לתוך המבנים .במקרים רבים אנו מוצאים שהפתרון
הזמין והנוח ביותר להוספת חדר השירותים היה סגירתה החלקית של מרפסת קיימת ,כפי שניתן לראות בבית אונגר
ובדוגמאות למטה.

שרידי המקלחת בקצה הדרומי של
שרידי טיח הפנים במקום שהיו
השירותים צמודים לקומת הכניסה .המרפסת בקומה העליונה

בית אונגר  /בית אשל

הוספת חדר שירותים בצמוד
לקומת הכניסה.

הוספת שירותים על גבי המרפסת
בקומה העליונה.

שריד של צינור קיר המקלחת בקומה
העליונה.

דוגמאות
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ה"רווקיה" בולדהיים .מימין התוספת של חדרי
השירותים.

בית דיינינגר בולדהיים .במרכז תוספת חדר
השירותים.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

בית סמואל גרול ,שרונה .יחידות שירותים
בשתי המרפסות .צילום :שי פרקש.

קנ"מ:
1:200

בית ונגל ,שרונה .יחידת שירותים סגורה בעץ על גבי המרפסת.
מקור :תיק תיעוד בית ונגל ,ג .קרטס – ש .גרואג.

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
שלבי ותוספות הבניה בבית אונגר

5.10

המזמין:
סיגי ויעל אשל

שלבי הבניה – השלב השישי:

תיק תיעוד

תיאור :בשלב השישי ,שהוא בתקופת מלחמת העולם השניה,
משפחת אונגר המצומצמת :קרל ופרידה וקורט ,עברו
להתגורר בבית האחורי .בבית המגורים הקדמי התגוררו
מספר אנשים ,כפי שניתן לראות בתוכניות שלמטה .כנראה
שבשלב זה נוסף חדר על גבי המרפסת האחורית ,לשימושה
של משפ' וורץ שהתגוררה בקומה העליונה .על פי עדותו של
קורט אונגר נוסף מטבח למשפחת וורץ באחד החדרים .קורט
מסמן את המטבח בחזית הדרום-מערבית אך על פי העדויות
בשטח נראה שנוספה צנרת מים בחזית הדרום מזרחית )ראה
תמונה(.
תאריך הבניה :בסביבות שנות ה.40-
מי בנה :לא ידוע.
מקורות :ארנסט וקורט אונגר.

המבנה והשימושים של בית המגורים של קרל אונגר במלחמת העולם השניה:
מיקום ברז המטבח לפי
קורט אונגר

מרפסת אחורית

תוספת חדר
)תוספת מאוחרת(

שירותים

מרפסת אחורית

שירותים

חדר שינה
Adolf Fritz

משפ' Wortz
)מאז (1936

מטבח

Cornelia & Dorothy
Wortz

מיקום ברז המטבח לפי
הקיים בשטח

בית אונגר  /בית אשל

פתח כניסת ויציאת צנרת מים בחזית הדרום-מזרחית ,אולי במקום שנוסף המטבח של משפ' וורץ.

מבואת
כניסה
Anna Aiman
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חדר שינה
Lina Unger

טרקלין
חדר אוכל

משפ' Wortz
)מאז (1936

כניסה ראשית

תוכנית קומה שניה – ק.מ1:125 .

תוכנית קומת קרקע – ק.מ1:125 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:200

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
שלבי ותוספות הבניה בבית אונגר

5.11

המזמין:
סיגי ויעל אשל

שלבי הבניה – השלב השביעי והמצב כיום:

תיק תיעוד

מפי תושבי המקום ידוע לנו כי בשנתיים האחרונות התמוטט מבנה המשק הצמוד לפינה הדרומית של הבית ,נגנבה דלת
הכניסה המקורית למרתף ונגנב ארון קיר מקורי יקר ערך מאחד מחדרי קומת הקרקע.

בית אונגר  /בית אשל

שלב שביעי :סגירה של החלק התחתון של המרפסת.
תאריך לא ידוע.

שלב שמיני :המצב כיום .התמוטטות של מבנה המשק צמוד לפינה הדרומית,
ושל יח' השירותים בקומת הקרקע ועל גבי המרפסת.
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בית קרל אונגר – חזית אחורית .סוף שנות ה .80-מקור :י .בן-ארצי.

התמוטטות מבנה המשק הצמוד לפינה הדרומית.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

החזית האחורית כפי שהיא כיום.

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
שלבי ותוספות הבניה בבית אונגר
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המזמין:
סיגי ויעל אשל

חזיתות משוחזרות – חזית קדמית )צפונית(:

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

חזית צפונית – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
חזיתות משוחזרות

5.13

המזמין:
סיגי ויעל אשל

חזיתות משוחזרות – חזית צידית )מזרחית(:

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

חזית מזרחית – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
חזיתות משוחזרות

5.14

המזמין:
סיגי ויעל אשל

חזיתות משוחזרות – חזית צידית )מערבית(:

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

חזית מערבית – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
חזיתות משוחזרות

5.15

המזמין:
סיגי ויעל אשל

חזיתות משוחזרות – חזית אחורית )דרומית( משוחזרת לשנות ה:20-

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

חזית דרומית – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
חזיתות משוחזרות

5.16

המזמין:
סיגי ויעל אשל

חזיתות משוחזרות – חזית אחורית )דרומית( משוחזרת לשנות ה:30-

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

חזית דרומית – ק.מ1:50 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:50

פרק  :5בית אונגר – ניתוח אדריכלי
חזיתות משוחזרות

5.17

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

פרק :6
בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכלים

ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

המרתף החצי-שקוע ומאגר המים בבית אונגר:
אספקת המים הייתה אחת הבעיות הקשות שתושבי וולדהיים ובית לחם הגלילית השכנה נאלצו
להתמודד עימה .אחת הדרכים להתמודדות עם הבעיה היתה איסוף מי-הגשמים מהגג למאגר
מים במרתף .מאגרי מים ניתן למצוא כמעט בכל הבתים בוולדהיים .המים מהמאגר שימשו לניקיון
ולכביסה ,אך לא לשתייה .את המים היו שואבים באמצעות משאבת יד מהמאגר.

דוגמה

תיק תיעוד

על פי עדותו של ארנסט אונגר למאגר המים היה פתח במאגר המים שהיו פותחים לפני שירד
הגשם ,כדי להוציא את המים המלוכלכים שהצטברו במאגר .כמו כן היה פתח בגודל אדם שאיפשר
להכנס אל מאגר המים ולנקות אותו.

מאגר מים

בית אונגר  /בית אשל

בבית דיינינגר השכן קיימת שוחת בטון צמודה לקיר המבנה שמעברה ממוקם מאגר המים של
הבית .מכאן כנראה היו מוציאים את המים מתוך המאגר לצורכי השקייה ,אולי של הבהמות שהיו
בחצר.

פתח כניסת מי הגשם מהמרזבים

המזמין:
סיגי ויעל אשל

המרתף החצי -שקוע הוא ממאפייניו הבולטים של הבית הקדמי הטמפלרי ומופיע בבתים טמפלריים בכל המושבות.
הסיבות לבנייתו של מרתף זה הן:
ההגבהה של קומת הכניסה ממפלס הרחוב אפשרה לפתוח פתחים במרתף ,ובכך להפוך אותו לחלל מואר ומאוורר.
.1
את המרתף היה צריך לחפור בקרקע ,פעולה קשה ומסובכת .כך היה צריך לחפור פחות.
.2
הגבהת קומת הכניסה מעל הקרקע סיפקה הגנה מכניסת בעלי חיים ומזיקים ,וכן מכניסת אבק.
.3
ככל שהמרתף פחות חפור באדמה ,כך הוא מוגן יותר מהרטיבות ומהלחות העולות ממנה.
.4
ריחוק קומת הכניסה מהקרקע מרחיק אותה מהחום שהאדמה פולטת ,בעיקר בשעות אחר הצהריים והלילה בקיץ.
.5
הבית מקבל "נוכחות" כבית גבוה וגדול.
.6
פתח עם צינור – לא ברור למה שימש
והפתח הפנימי של שאיבת המים.

מאגר המים בבתים בולדהיים:

ינואר 2010

דוגמה למשאבות מים ידניות לשאיבת מים
ממאגר המים .מקור :קוריאנקר

פתח שאיבת מים למטבח שבמרתף

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קרקעית מאגר המים .ניתן לזהות שריד מהתריס
המקורי של הבית

קנ"מ:

קירות מאגר המים.

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
המרתף החצי-שקוע ומאגר המים

6.01

בית אונגר טכנולוגיית בניה – ריצפות עם רלסים מפלדה וריצפות עם קורות עץ:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

קורת
RHS

תיק תיעוד

ב
חתך דרך רצפת רלסים מפלדה ובטון
ק.מ1:10 .

א

תוכנית תקרת קומת הכניסה

קורות עץ
 15/7ס"מ

חתך א :דרך רצפת עץ
ק.מ1:10 .

חתך ב :בחיבור קורת העץ לקיר
ק.מ1:10 .

תוכנית תקרת מרתף
[ ]1י .בן-ארצי ,מגרמניה לארץ הקודש ,עמ' .140

פלאח פלדה

ינואר 2010

קורות עץ
 15/7ס"מ
תקרת קני
קש וטיח

לוחות רצפה
מעץ  15/2.5ס"מ

קורות עץ
 15/7ס"מ

לוחות רצפה
מעץ  15/2.5ס"מ
סדקים בתקרת המרתף במקום בו עוברות קורות הפלדה

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

בית אונגר  /בית אשל

קורות ברזל בפרופיל של ( Hריילס) הופיעו בארץ ישראל עם בניית
מסילת הברזל יפו-ירושלים.
השימוש הראשון שנעשה בהן בבניה היה לחיזוק מבני אבן .במבנים
אלה חסרות קורות קישור בין הקירות ,ועל כן נטו להתמוטט .על ידי
החדרת קורות הברזל אל בין שורות האבן ,מקצה אחד של הבניין
לקצהו השני ,ונעילתן בקצוות על ידי טריזים או ברגים ניתן היה לשפר
ליקויים אלה.
שימוש נוסף לקורות הברזל היה לשאת תקרות וגגות ,במקום לוחות
העץ הארוכים .את המרווחים ביניהן נהגו למלא בטיח ולהסתירן כלפי
חלל המגורים.
בבית אונגר ,כיאה לבית טמפלרי שנבנה במושבות החדשות ,קיים
שימוש נרחב בקורות הברזל בתקרות המרתף ,בחלק מתקרות קומת
הכניסה ובתמיכת קונסטורקצית הגג .כמו כן נעשה שימוש בקורות
הברזל ברצפת המרפסות הקדמיות]1[ .

כרכוב עשוי
פריקסט בטון

רצפת קורות העץ בקומה העליונה בחדר הדרומי

קנ"מ:

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
טכנולוגיית בניה  -ריצפות

6.02

הריצופים בבית אונגר:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

פרקט עץ חדש
ומתחתיו ריצוף
מקורי מרצפות
בטון בדוגמת
שטיח

ריצוף טרצו
לא מקורי

תיק תיעוד

ריצוף מקורי
מרצפות בטון
בדוגמת שטיח

ריצוף טרצו
לא מקורי

ק.מ1:10 .
דוגמה שהיתה אופיינית לבתים בוירטמברג
ריצוף מקורי
מרצפות בטון
בדוגמת שטיח

דוגמה

רצפת עץ
מקורית

בית אונגר  /בית אשל

תוכנית קומת הכניסה.

ריצוף מקורי
מרצפות בטון
חלקות בהירות

ריצוף מקורי
מרצפות בטון
בדוגמת שטיח

תמונת הריצוף בבית וירטמברגי .מקור :ד .גולדמן.

ינואר 2010

רצפת עץ
מקורית

אריחי ריצוף זהים לאריחים אלה יוצרו על ידי מפעל ביילהרץ
(ראה גיליון מס'  )6.18לכן סביר להניח שאריחי הריצוף בבית
אונגר יוצרו במפעל ביילהרץ.
תוכנית קומה עליונה.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:100

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
סוגי ריצופים בבית אונגר

6.03

סוגי משקופי אבן מעל לפתחים בבית אונגר:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

מ
1

מ
1

מ
5

תיק תיעוד

מ
1

מ

מ

1

1

מ2-

מ1-
מ
2

מ3-

מ
1

בבית אונגר ישנו שימוש במספר סוגים של משקופי אבן .יתכן שהדבר נובע מהשלביות בבניית הבית .בשלב הראשון נעשה שימוש ב"קורת אבן" ,בשלב השני הותאמו משקופי האבן
בקומת הכניסה ובמרתף למשקופים הקיימים ואילו חלונות הקומה העליונה שהיו כולם חדשים נבנו בטכנולוגיה מתקדמת יותר של קשת מקלה.
בית אונגר הוא ייחודי בהבדל שקיים בו בין משקופי קומת הקרקע למשקופי הקומה העליונה .בדרך כלל בבתים הטמפלריים קיימת אחידות בסוג משקופי האבן ,ואם ישנו בית שנבנה
בשלבים משקופי האבן משתנים בהתאם לשלבי הבניה .בבית אונגר ניכר שהייתה יד מכוונת שיצרה הבדל בין משקופי קומת הכניסה לקומה העליונה.

מ
1

בית אונגר  /בית אשל

מ
1

מ
1

מ

מ

1

1

מ
3

מ
3

מ
3
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מ
4

מ
3

מ
3

מ

מ5-

מ4-

3

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:200,1:25

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
משקופי אבן בבית אונגר

6.04

סוגי משקופי אבן מעל לפתחים בבית אונגר:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

מ1-

מ3-

מ2-

דוגמה

בית אונגר  /בית אשל

כשצריך לפתוח פתח בקיר אבן ,הדרך הפשוטה ביותר לגשר על מפתח החלון היא
למקם אבן אחת ארוכה מעל למפתח – "אבן קורה" .את הפתרון הזה ניתן למצוא
בישראל ,בעיקר בכפרים ערביים .השימוש ב"קורת אבן" הוא בעייתי" המפתח מוגבל
ובקורה מתפתחים מאמצי מתיחה שהאבן אינה טובה לעמידה בהם.
בבית אונגר אנו מוצאים בפתחים בקומת המרתף ובקומה הראשונה שימוש ב"אבן
קורה" .בבית אונגר בכדי להקל על מאמצי המתיחה שנוצרים ב"אבן הקורה" סותתו
שתי האבנים שמעל לקורה בצורה טרפזית שמעבירה את הכוחות האנכיים אל שני צידי
"אבן הקורה"  ,ומקילה על המאמצים המתפתחים במרכז "אבן הקורה".
בבית אונגר בכל הפתחים במרתף (למעט הפתח בחזית הראשית מתחת למדרגות)
ובכל הפתחים בקומת הכניסה (למעט פתח אחד) נעשה שימוש ב"קורת אבן" ובשתי
האבנים הטרפזיות שמעליה.

בסוג המשקוף הזה ,למרות שהחלק העליון של הפתח הוא ישר ,הכוחות עוברים כמו בקשת.
בגלל הגיאומטריה של האבנים והחיכוך שנוצר ביניהן הכוחות האנכיים הופכים לכוחות
אופקיים ועוברים לצידי הפתח .השימוש בפתרון זה מצריך ידע בסיתות ועיבוד האבנים
בצורה מדויקת.
בבית אונגר יש פתח אחד שעובד בעיקרון הזה ,לא ברור מאיזה סיבה הוחלט על השימוש
בו.

י .בן ארצי מגדיר את מוטיב הקשת כמוטיב המופיע
במבני הטמפלרים .הקשת ,אופיינית אמנם למזרח,
אך מוכרת ומנוצלת גם באירופה .שני סוגי קשתות
מופיעים במבנים הגרמניים :הקשת המקלה והקשת
המלאה]2[ .
הקשת המקלה (ראה סכמה למעלה) נועדה להקל
את הלחץ מעל פתחי החלונות והדלתות.
כל הפתחים בקומה העליונה בבית אונגר בנויים עם
קשת מקלה ,למעט הפתחים למרפסת.
כמן כן הפתח של המרתף בחזית הראשית מתחת
למרפסת הכניסה לבית עשוי אף הוא עם קשת
מקלה.

דוגמה

ינואר 2010

הפתרון של "אבן הקורה" ושתי האבנים שמעליה כפי שהוא מופיע בבית אונגר (בתמונה
למעלה) וכפי שהוא מופיע בבית טמפלרי בבית לחם הגלילית( .בתמונה משמאל).

פתח בקומה העליונה עם קשת מקלה בבית אונגר.

פתרון ה"קשת השטוחה" כפי שהוא מופיע בבית אונגר (בתמונה העליונה) וכפי שהוא
מופיע בבית בלייך בולדהיים (בתמונה משמאל).

[ ]2י .בן-ארצי ,מגרמניה לארץ הקודש ,עמ' .138

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:200,1:25

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
משקופי אבן בבית אונגר

6.05

סוגי משקופי אבן מעל לפתחים בבית אונגר:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

מ5-

מ4-

דוגמה

בית אונגר  /בית אשל

הקשת האחרת האופינית לטמפלרים היא הקשת המלאה( .ראה סכמה למעלה).
במבנה הראשון שבנו הטמפלרים בחיפה מופיעה גם התצורה המורכבת משלוש קשתות ,אשר המרכזית הבן מהווה
פתח למרפסת והקשתות הצדדיות יוצרות חלונות צמודים ומאורכים .התצורה הזאת אופינית למבנים ערביים בחיפה
ומקורה כנראה מלבנון.
בבית אונגר אנו מוצאים ואריציה של התצורה הזאת ,הכוללת דלת וחלון .זהו אחד האלמנטים הקישוטיים היחידים
בבית והוא לא נפוץ בבתים נוספים באזור .השילוב של דלת ובצמוד לה חלון קטן מופיע גם בקומת הכניסה אבל ללא
הקשת.

משקוף יוצא דופן קיים בחלון המרתף הפונה לחזית הראשית ,מתחת למרפסת הכניסה לבית .בניגוד לשאר
המשקופים במרתף שהם מסוג מ" :1-אבן קורה" זהו משקוף מסוג מ 3-עם קשת מקלה ,אלא שבמקרה זה הקשת
חורגת מעבר לצידי הפתח .לא ברור מה הסיבה שבגללה נוצר משקוף מסוג זה ,יתכן שהיתה כוונה ליצור פתח גדול
יותר ,אך בשלב כלשהו הפתח הוקטן.

ינואר 2010

בתמונה למעלה חלון כפול אופייני למאה ה 19-בפלשתין.
מקור :קרויאנקר ,עמ' .58
בתמונות מימין הדלת והחלון הצמודים בשתי הקומות של
בית אונגר.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:25

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
משקופי אבן בבית אונגר

6.06

סוגי חלונות בבית אונגר –המרתף:
ח07-

המזמין:
סיגי ויעל אשל

ח01-

ח02-

ח03-

ח04-

ח05-

ח06-

ח08-

מידות בס"מ:

71/122

70/71

70/46

77/165

51/48

48/60

70/91

71/99

טיפוס חלון:

----

----

----

----

----

----

טיפוס ו'

----

סוג משקוף:
(לפי טבלה בעמוד )6.05

חיצוני -מ1-
פנימי -מ2-

חיצוני -מ2-
פנימי -מ2-

חיצוני -מ1-
פנימי -מ2-

חיצוני -מ1-
פנימי -מ2-

חיצוני -מ1-
פנימי? -

מ1-
(קיר חד פני)

תיק תיעוד

חיצוני -מ1-
פנימי -מ1-

חיצוני -מ1-
פנימי -מ2-

תמונת חוץ:

תמונת פנים:

בית אונגר  /בית אשל

מצב כללי:

קיים סדק מעל לפתח
בחלק הפנימי של הקיר.
כלפי חוץ אותו הסדק
גרם לנתק של אחת
מאבני הקשת

קשת המשקוף רחבה
ממידות הפתח .אבני
הקשת החיצונית
והפנימית השתחררו
ממקומן .כיחול וטיח
התפוררו.

משקוף עליון בקיר
הפתח נראה במצב טוב
החיצוני סדוק אנכית
פנימית וחיצונית .קיימת
במרכזו .קיימת רטיבות
רשת .קיים סורג מקורי.
בקיר .קיימת רשת.

הפתח מבוטן ,כפי
הנראה שופץ והורחב
בשלב מאוחר .אין
אפשרות לבחון את
הפתח מבפנים.

ייתכן שמדובר בפתח
שנוסף בשלב מאוחר.
אבן המשקוף משוחררת
ממקומה ,חסר כיחול.
אין אפשרות לבחון את
הפתח מבפנים.

כיחול מתפורר ותזוזת
הפתח נראה במצב
אבנים חריפה בדפנות
טוב פנימית וחיצונית.
החיצונית והפנימית .משקופי קיים סורג מקורי.
האבן העליונים סדוקים
אנכית ,המשקוף בכללותו
הורחב מעבר לגודלו
ח
חלון
המקורי .קיימת מסגרת
04
עץ וסורג מקורי.

ח

05

ח
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03

ח

02

ח
01

ח

08

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
סוגי פתחים בבית אונגר  -חלונות

ח

07

ח

06

6.07

סוגי חלונות בבית אונגר –קומת הכניסה:

טיפוס חלון:
(ראה בתחתית העמוד)

טיפוס א'

טיפוס ב'

טיפוס א'

טיפוס א'

----

טיפוס א'

טיפוס א'

טיפוס א'

סוג משקוף:
(לפי טבלה בעמוד )6.05

מ1-

מ1-

מ1-

מ2-

----

מ1-

מ1-

מ1-

תיק תיעוד

מידות בס"מ:

80/150

60/153

82/153

80/155

קוטר 22

81/157

82/157

81/150

המזמין:
סיגי ויעל אשל

ח11-

ח12-

ח13-

ח14-

ח15-

ח16-

ח17-

ח18-

תמונת חוץ:

תמונת פנים:

14

15

ח

16

בית אונגר  /בית אשל

מצב כללי:

אבני משקוף עליון וסף הפתח נראה במצב טוב.
קיים חלון לא מקורי.
תחתון חיצוניים סדוקים
חיזוק קורת פלדה
אנכית במרכז הפתח.
סימני רטיבות באבני למשקוף החיצוני העליון,
המסגרת .תריס וחלון לא כפי הנראה לא מקורי.
מקוריים .קיימת רשת.

אבני משקוף עליון
וסף תחתון חיצוניים
סדוקים אנכית .סימני
רטיבות בחלק מאבני
המסגרת .תריס וחלון
לא מקוריים .קיימת
רשת.

סדר קל באבן הסף
התחתון החיצוני .כיחול
מתפורר חלקית.
תריס וחלון קיימים לא
מקוריים .קיימת רשת.

פתח מאוחר לשם
התקנת צנרת לחדר
שירותים .אבני בהיקף
הפתח נשברו ונותרו
ללא אטימה וגימור
ראויים.

הכיחול מתפורר בקיר
החיצוני וקיימת תזוזת
אבנים.
תריס וחלון קיימים לא
מקוריים .קיימת רשת.

כיחול מתפורר ותזוזת הפתח נראה במצב טוב.
תריס וחלון קיימים לא
אבנים חריפה.
מקוריים .קיימת רשת.
בקיר החיצוני .תריס
וחלון קיימים לא
ח
ח
מקוריים.

ח

13

ינואר 2010

ח

12

ח

11

טיפוס א'

ח

טיפוס ב'

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

18

קנ"מ:

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
סוגי פתחים בבית אונגר  -חלונות

ח

17

6.08

סוגי חלונות בבית אונגר – הקומה העליונה:

טיפוס חלון:
(ראה בתחתית העמוד)

טיפוס ד'

טיפוס ה'

טיפוס ד'

טיפוס ג'

טיפוס ג'

טיפוס ג'

טיפוס ג'

סוג משקוף:
(לפי טבלה בעמודים )6.05-6.06

מ3-

מ4-

מ3-

מ3-

מ3-

מ3-

מ3-

תיק תיעוד

מידות בס"מ:

81/127

65/145

81/129

80/155

80/155

79/162

81/157

המזמין:
סיגי ויעל אשל

ח21-

ח22-

ח23-

ח24-

ח25-

ח26-

ח27-

תמונת חוץ:

תמונת פנים:

קיימת רטיבות
בקירות שסביב
לפתח גם מבחוץ
וגם מבפנים.

ח

24

ח

25

בית אונגר  /בית אשל

מצב כללי:

קיימת רטיבות בקירות שסביב
לפתח גם מבחוץ וגם מבפנים.
קיים סדק בחלק התחתון של
הפתח .נותר רק המשקוף של
החלון ,יתכן שהמקורי.

קיים סדק מעל
לפתח בחלק
הפנימי של הקיר.
כלפי חוץ אותו
הסדק גרם לנתק
של אחת מאבני
הקשת

הפתח נראה
במצב טוב.

הפתח נראה
במצב טוב.

קיים סדק מעל
מרכז הפתח
בחלק הפנימי
של הקיר.
קילוף טיח
בחלק התחתון
של הפתח.

קיימים קילופים
של הטיח מצידי
הפתח בחלק
הפנימי.

ח

23
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ח

22

ח

21

טיפוס ג'

טיפוס ד'

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

ח

טיפוס ה'

קנ"מ:

27

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
סוגי פתחים בבית אונגר  -חלונות

ח

26

6.09

פרט חלון טיפוסי בבית אונגר:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

פרט 2A

תמונה C2

גיליון 6.12

גיליון 6.12

תיק תיעוד

פרט 2B
____
גיליון 6.12
גיליון

פרט 2C

מבט מבחוץ ק.מ1:20 .

מבט מבחוץ ק.מ1:20 .

גיליון 6.12

מבט מבפנים ק.מ1:20 .

חתך אנכי  2-2ק.מ1:20 .

ינואר 2010

פרט 1A
גיליון 6.12

הערה :לחלון לא נותרו כנפי הפתיחה .הללו שורטטו לפי
פרטי חלונות אופיניים למבנים טמפלריים (כדוגמת חלון בית
הספר בולדהיים) .שריד של תריס העץ צולם על קרקעית
מאגר המים אך לא ניתן היה למדדו .פרטי התריס שורטטו
לפי תמונות היסטוריות ולפי פרטי תריס אופיניים למבנים
טמפלריים.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:20

בית אונגר  /בית אשל

גיליון 6.12

תמונה C1

חתך אופקי  1-1ק.מ1:20 .

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
סוגי פתחים בבית אונגר  -חלונות

6.10

פרט חלון טיפוסי בבית אונגר:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

תמונה 1C
וו לתליית ציר החלון

פרט 2B
1:2

פרט 1A
1:2

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:2

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
סוגי פתחים בבית אונגר  -חלונות

ינואר 2010

פרט 2C
1:2

בית אונגר  /בית אשל

תמונה 2C
אלמנט סוגר לחלון

תיק תיעוד

פרט 2A
1:2

6.11

פרט חלון מטבח במרתף בית אונגר:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

הערה :ככל הנראה לפתחים במרתף לא היו חלונות מזוגגים אלא
רשתות בתוך מסגרות קבועות ,סורגים ותריסי עץ אטומים.
חלון מזוגג יחיד שהיה קיים במרתף הוא חלון המטבח ממנו שרדו
המשקוף והסורגים ופרטיו מופיעים בגיליון זה.
כל הפתחים במרתף עשוי עם דירוג כלפי פנים ,על מנת לאפשר
לכמות גדולה יותר של אור לחדור פנימה.

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

חתך אנכי  2-2ק.מ1:20 .

מבט מבפנים ק.מ1:20 .

ינואר 2010

חתך אופקי  1-1ק.מ1:20 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
סוגי פתחים בבית אונגר  -חלונות

6.12

מרפסת כניסה קדמית:
דוגמה

דוגמה

דוגמה

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

מרפסת כניסה ומעליה מרפסת עליונה במרכז החזית

מעקה ברזל עם דוגמה אופיינית

מדרגות אבן קונזוליות

בית אונגר  /בית אשל

מרפסת הכניסה הקדמית ,שנוצרה בשל הגבהת קומת הכניסה ממפלס
הקרקע ויצירת המרתף החצי שקוע היא אלמנט אדריכלי טמפלרי מובהק.
באדריכלות הטמפלרית הפשוטה והנקייה מהווה מרפסת הכניסה
והמרפסות בכלל אלמנט קישוטי כמעט יחיד .במקרים רבים כמו בבית
אונגר ,מעל למרפסת הכניסה הממוקמת באופן סימטרי במרכז החזית,
קיימת מרפסת קונזולית נוספת בקומה העליונה של הבית.
מרפסת הכניסה בבית אונגר עשויה כמרפסת קונזולית מקורות פלדה
ומילוי ביניהן .המדרגות המובילות אליה הן מדרגות אבן זיזיות ,אופיניות
לבתים נוספים בולדהיים.
מעקה המרפסת הוא מעקה ברזל ,כמוהו ניתן לראות בבתים נוספים
בולדהיים ובבית לחם הגלילית.

ינואר 2010

מבט על מעקה חוץ
מצב קיים ק.מ1:20 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:20

חתך דרך מעקה חוץ
מצב קיים ק.מ1:20 .

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
מרפסות – מרפסת כניסה קדמית

גיליון מתוך תב"ע ג 11594/נספח
נופי המפרט את סוג המעקות
שניתן להשתמש בהם ,בהתבסס
על טיפוסי המעקות ההיסטוריים

6.13

מרפסת קדמית עליונה:
דוגמה

המזמין:
סיגי ויעל אשל

המרפסת העליונה נבנתה מעל למרפסת הכניסה התחתונה.
זוהי מרפסת קונזולית עשויה מרלסים של פלדה בעלת מעקה טיפוסי.
בכדי להשלים את אלמנט המרפסות אחת מעל לשניה בחזית הראשית ,קיימת חזרתיות
באופי פתחי היציאה :פתח דלת וחלון צמודים ונוצרה "קוקיה" בגג עם פרט הגמלון החוזר.

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

המעקה ואופן חיבורו לקורת הRHS-
של המרפסת בתלת-מימד
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מבט על חזית קדמית מרפסת עליונה
חיבור עמוד המעקה למרפסת
ק.מ1:20 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:
1:20

מבט על חזית צד של מרפסת עליונה
חיבור עמוד המעקה למרפסת
ק.מ1:20 .

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
מרפסות – מרפסת קדמית עליונה

חתך דרך מעקה המרפסת
ק.מ1:20 .

6.14

מדרגות פנים:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

בבית אונגר קיימות מדרגות הפנים המקוריות המקשרות בין קומת הכניסה לקומה העליונה.
המדרגות ממוקמות במבואת הכניסה כאשר ארבעת המדרגות הראשונות הן מדרגות
טרפזיות עשויות מבטון ובהמשך גרם מדרגות מעץ.
המדרגות תלולות מאוד (רום 20:ס"מ ושלח 24 :ס"מ) .מתוך השוואה לגרמי מדרגות בבתים
טמפלריים ניכר שמדרגות תלולות אינן דבר יוצא דופן בבתים הטמפלריים .ככלל לא קיימת
אחידות במהלכי המדרגות בבתים הטמפלריים ומיקומם וכנראה שהמדרגות נבעו משיקולי
התכנון של כל בית בפני עצמו.

תיק תיעוד

חתך דרך המדרגות
ק.מ1:50 .

בית אונגר  /בית אשל

המעקה

דוגמה

ינואר 2010

חתך דרך מדרגות
ק.מ1:5 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

תוכנית המדרגות
ק.מ1:50 .

קנ"מ:

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
מדרגות פנים ומעקה

6.15

אלמנטים יצוקים מראש בבית אונגר – הכרכוב:

גם בבית קרל אונגר ניתן למצוא אלמנטים יצוקים מראש ,אם כי לא בכמות רבה.
האלמנטים הם הארובה (ראה שיקופית מס'  ,)6.22לבני הבטון של הכרכוב שבין קומות המבנה ומרצפות הבטון המעוטרות.
מאחר ובית אונגר נבנה בשנים בהן מפעל ביילהרץ היה פעיל ומשגשג אפשר להניח שהאלמנטים בבית אונגר מקורם במפעל זה.

פריקסט
בטון

תיק תיעוד

] [3ד .גולדמן ,עבודת הדוקטורט ,עמ' .318-319

משפחת ביילהרץ הייתה משפחה של בנאים מדורי דורות.
הם עסקו בבניית עשרות מבני ציבור ומבני מגורים בא"י ביניהם הגשרים והתחנות של הרכבת
החיג'אזית( .י .בן ארצי עמ' .)129
תחילתו של בית החרושת בחיפה היא בשנת  1903עם חזרתו של גוטליב ביילהרץ מלימודים
בקולג' לבניה ולקונסטרוקציה בשטוטגרט ,שם התמחה במקצועות נגרות הבניין והזגגות .ביחד
עם ד"ר גוטליב שומאכר הם ייסדו מפעל מאובזר היטב לייצור בלוקי אבן ומרצפות בחיפה.
בהתחלה המפעל לא כ"כ הצליח כי המוצרים לא הגיעו לרמת האיכות הנדרשת .לאחר שנתיים
ד"ר שומאכר פרש ,ורק כאשר הצטרף עמנואל ביילהרץ למפעל הוא התחיל לשגשג( .פול
סאואר עמ'  99הסיפור של משפ' ביילהרץ).
המפעל עשה שימוש בצמנט לייצור חלקי בניין טרומיים :לבנים ,מעקות ,כותרות ,עמודים
ומדרגות .בסביבות  1910הפך המפעל למשגשג במיוחד ובבניינים טמפלריים שנבנו בין 1910
ל 1920-עשו שימוש נרחב באלמנטים הללו.
לאחר מותו של עמנואל ביילהרץ ב 1913-המשיכה אישתו לנהל את המפעל ,אך רוב המשפחה
עזבה את הארץ בסוף מלחמת העולם הראשונה.

המזמין:
סיגי ויעל אשל

אחד המאפיינים האדריכליים של מושבות ה"דור השני" של הטמפלרים הוא השימוש באלמנטים יצוקים מראש בבתי המגורים.
הדבר אינו מפליא לאור העובדה שהטכנולוגיה והמפעלים המייצרים אלמנטים כמו מפעל ביילהרץ בחיפה ומפעל וילנד ביפו פעלו
באותה תקופה.
כך נוכל למצוא בוולדהיים ובבית לחם הגלילית השכנה שימוש נרחב בלבנים מוכנות עשויות בטון סביב פתחי החלונות והדלתות בפינות
המבנים ובקווי ההפרדה בין קומות המבנה .את לוחות העץ או האבנים השטוחות ששימשו כריצוף מחליפות מרצפות בטון מצוירות
וצבועות (מכונות גם מרצפות "שטיח" בגלל הדוגמה שעליהן).
אלמנטים נוספים כמו מעקות ,כותרות ,עמודים ומדרגות בולטים במבני הטמפלרים במושבות הללו[3] .

מפעל ביילהרץ:

אבן

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

בבית אונגר הכרכוב בנוי ברובו מפריקסט בטון ,אך בפינה
הדרומית של המבנה ישנו קטע שהכרכוב עשוי מאבן.
לא ברור מדוע באמצע החזית הדרום-מזרחית מתחלף
כרכוב האבן בכרכוב פריקסט בטון ,יתכן שזהו שריד
משלב הבניה המוקדם יותר.

הכרכוב מהפריקסט כפי שניתן לראות אותו בפתח היציאה
מהקומה העליונה למרפסת האחרוית
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קנ"מ:

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
אלמנטים יצוקים מראש  -הכרכוב
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מאפיינים אדריכליים של בית קרל אונגר – צבע ועיטורי קיר:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

צבע בחללי פנים
בבתים טמפלריים בישראל (עפ"י הדוגמאות בשרונה) היה נהוג להשקיע תשומת לב רבה בצביעת קירות הפנים .כל חדר זכה לצבע ההולם את שימושיו,
ובחדרים הייצוגיים ניתן למצוא גם עיטורי קיר ואף ציורים .עד סוף המאה ה 19-היתה נהוגה בבתים הטמפלרים צביעה פשוטה וצנועה בגווני כחול בהיר עם
עיטורי סטנסיל .עם השתפרות המצב הכלכלי הפכו העיטורים מורכבים יותר .בשנות ה '20-היו מקובלים ציורי קיר ודוגמאות סטנסיל מורכבות יותר ,כאשר
צבע הקיר הנפוץ הוא ירקרק[4] .

תיק תיעוד

החדרים בהם הושקע עיקר המאמץ הקישוטי הם לובי הכניסה לבית וחדר האוכל .חדר האוכל היה בדרך כלל החדר המואר ביותר והמקושט ביותר ,נחשב
לחדר החשוב בבית .חדרי הילדים נצבעו בדרך כלל בירוק.
בחלקו העליון של הקיר הצבוע מופיע בדרך כלל פס תיחום ( )borderהמפריד בין הקירות הצבועים לבין התקרות שהן ככיפה בהירה ,נייטרלית ומוארת.
הצבעים בראשית המאה ה '20-הם על בסיס גיר (גיר  +דבק עצמות  +שמן פשתן) .פסי התיחום עשויים בדר"כ פיגמנט טהור  +מים  +חלב.
מתחת לקו הסוקל (בגובה סף החלונות התחתון) לעיתים קרובות נצבע הקיר בצבע שמן ,שהוא פחות רגיש לכתמים וניתן לניקוי יותר מצבע סיד.
אם צבע הגיר המקורי מתגלה תחת דורות צבע מאוחרים יותר במצב טוב ,ניתן לחזור אליו על ידי קילוף זהיר של השכבות שמעל ,ומשיחה בשכבה חדשה
של סילר על בסיס לא אקרילי[5] .

צבעיים מקוריים בבית אונגר:
בתאריך  5נובמבר  2009קיימנו סיור בבית עם מר שי פרקש ,מתעד ומשמר ציורי קיר .במסגרת סיור זה בוצע חישוף ראשוני של שכבות צבע בקירות
הבית ,מתוך מטרה לזהות את צבעי הקיר מקוריים ,ולבדוק את קיומם של ציורי ועיטורי קיר.

בית אונגר  /בית אשל

פסי התיחום של שכבות צבע שונות
בחדר המערבי ,קומת קרקע.

צבע ורוד אפרסק מקורי במבואת הכניסה

מר שי פרקש חושף את שכבות הצבע והסוקל האלכסוני
לאורך קו מעקה המדרגות ,מבואת הכניסה .נובמבר 2009

ינואר 2010

דף דוגמאות פסי ציור סטנסילים דקים מתוך קטלוג חברת STORCH
גרמניה  .1925ניתן לראות שדגם  2103תואם את ציור הנקודות בחדר.
באדיבות מר שי פרקש

צילום תקריב של פס התיחום ( )borderודוגמת הנקודות לאורכו ,כפי שנחשפו
בחדר המזרחי ,קומת קרקע .הצילום באדיבות מר שי פרקש.

] [4ש .פרקש ,ציורי קיר בבתים טמפלריים ,מתוך גלגוליה של אוטופיה ,2006 ,עמ' 136-140
] [5מידע שנמסר בסיור בשטח עם מר שי פרקש ,מומחה בצביעה הסטורית ,נובמבר 2009

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

צילום פס התיחום ( )borderודוגמת הנקודות לאורכו ,כפי שנחשפו
בחדר המזרחי ,קומת קרקע .הצילום באדיבות מר שי פרקש.

קנ"מ:

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
צבע פנים ודקורציה
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צבעיים מקוריים בבית אונגר:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

סיוד הקירות והדקורציה בבית אונגר בוצעו ע"י בעל מקצוע מקהילת הטמפלרים החיפאית ושמו קרל ביטצר (.)Karl Bitzer
הבית נצבע ע"י ביטצר מספר פעמים (פעמיים לפחות)  ,כאשר הצביעה האחרונה בוצעה בשנת  .1937כפי הנראה ,היתה כוונה לצבוע שוב לאחר מלח"ע .II
כפי שתואר על ידי מר שי פרקש בבתים בשרונה ,גם בבית אונגר נצבעו הקירות בגוונים שונים עד לגובה פס התיחום ,מרחק קצר מהתקרה ,ומעליו נותרו שוליהם העליונים של
הקירות והתיקרה לבנים .כמו כן ,ידוע שתריסי הבית היו צבועים ירוק[6] .
להלן הצבעים שהתגלו בבית אונגרבמסגרת החישוף ראשוני של שכבות צבע שבוצע בתאריך  5נובמבר  2009ע"י מר שי פרקש:

קרקע

מבואה

ורוד-אפרסק ,פס בורדר עליון חום-אדום

?

כתום -ורוד ,כנראה משנות ה'30-

באיזור הסוקל – צבע גיר אוקר באיכות פחות
טובה

חדר מזרחי

תכלת אולטרא מרין (מצרפת)

ירוק

אוקר

סוקל שמן בגובה סף החלון  .למטה מהסוקל-
הקיר צבוע בצבע שמן.
בקיר הדרום -מזרחי ניתן לראות קישוט היקפי
לאורך הבורדר ,דוגמא לינארית של נקודות
באולטרא-מרין .תואם לדוגמא מקטלוג גרמני
משנות ה ,'20-ראו משמאל.

חדר צפוני

ירקרק-צהבהב

חדר דרומי

אפור

?

אוקר

מבואה

ורוד אפרסק עם פס תיחום עליון (רוחב
 10מ"מ)  +פס תיחום אלכסוני צהוב
לאורך המדרגות בקו המעקה

ורוד כהה יותר

חדר מזרחי

אפור-כחול בהיר עם פס תיחום כחול כהה ירוק ,ללא פס תיחום

חדר מערבי

תכלת-לבנבן  +פס תיחום עליון כחול ,עבה ?
במיוחד

חדר דרומי

?

כחלחל-אפור +פס תיחום כהה דק

הצבע הורוד נראה מתאים לשנות ה?'20-

שכבות צבע שונות ,המקורית באפור-כחול
בהיר בחדר המזרחי ,קומה ב'.

אפור

אוקר

לא נבדק

קירות החדר בפרט הקיר הצפון-מזרחי,
סובלים מנזקי רטיבות ,התפוררות של
טיח ופטריות.
לא נבדק

צהבהב  +פס תיחום אדום גבוה
יותר מהפס הקודם

יש סוקל תחתון מעל רצפת העץ 15 -ס"מ של
צבע אפור כהה

אוקר  +פס תיחום עבה חום-אדום
גבוה יותר

] [6מבוסס על מידע שנמסר ממר ארנסט אונגר (באמצעות בתו אינגריד אונגר) ,וממר הורסט בלייך באמצעות דואר אלקטרוני ,נובמבר-דצמבר .2009
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חדר צפוני

לא נבדק

פסי התיחום של שכבות צבע שונות בחדר
המערבי ,קומת קרקע.

בית אונגר  /בית אשל

חדר מערבי

כחול אפור  +פס תיחום עליון אדום-חום

ירוק בהיר-צהבהב

צבע ורוד איכותי עם אפקט של
"סטיפלינג" :ניקוד ,אולי עם חלמון
ביצה + .פס תיחום עליון אדום-חום
גבוה יותר מקודמו.

צהבהב

תיק תיעוד

קומה

חדר

שכבת צבע מקורית ()1914

שכבה ( 2שנות
ה)?20-

שכבת צבע )1937( 3

קומה ב'

שכבת
צבע 4

אלמנטים מיוחדים

קנ"מ:

חישוף של שכבת צבע מקורית בתכלת-
לבנבן בחדר המערבי ,קומה ב'.

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
צבע פנים ודקורציה
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חומת האבן והשער של חלקת אונגר:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

הטמפלרים בנו גדרות אבן ,בדרך כלל מאבן מקומית ,ושער שהיה ממוקם בין שני עמודי אבן או בטון ,שהדגישו את מיקום הכניסה.
גדרות האבן הגדירו את ההפרדה בין השטח הפרטי לציבורי וסייעו ביצירת מראה אחיד לרחוב]7[ .
בחזית הצפון-מזרחית ,היא חזית הרחוב של חלקת אונגר ,היתה גדר אבן כשבקצה הצפוני שלה היה שער עם עמודי אבן משני צידיו .מכל אלה לא שרד
דבר ,והידע היחיד שיש לנו לגביהם הוא מתוך תמונות היסטוריות.
[ ]7עבודת הדוקטורט של ד .גולדמן ,עמ' .417

תיק תיעוד

דוגמה

בית אונגר  /בית אשל

מבט על קצה עמוד השער
ק.מ1:10 .
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גיליון מתוך תב"ע ג 11594/נספח נופי
המפרט את סוג הגדרות שיש לבנות
באלוני אבא ,בהתבסס על טיפוסי
הגדרות ההיסטוריים.
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דוגמאות של גדרות אבן בולדהיים ובאלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
חומת האבן והשער של חלקת אונגר
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מאפיינים אדריכליים של בית קרל אונגר  -הגג:

תיק תיעוד

בתחילת התיישבותם של הטמפלרים בארץ ישראל ,הם בנו גגות שטוחים ,בסוברם כי גג הרעפים מיותר בשל תנאי
האקלים השונים .אך עד מהרה הם נכחו לדעת כי הגגות השטוחים אינם אטומים מספיק לגשם ואחזקת הבית מחייבת
לחדש את חומר החיפוי העליון מדי שנה .לכן הם חזרו אל גגות הרעפים המוכרים להם מאירופה ,שהפכו למוטיב עיקרי
ולסימן ההיכר האופייני ביותר למושבות הגרמנים בארץ[8] .
הגג בבית קרל אונגר ,עשוי בדומה לגגות טמפלריים טיפוסיים כגג דו-שיפועי ,נשען על קונסטרוקצית משנה עשויה קורות
עץ ,בעל גמלוני אבן ומחופה ברעפי מרסיי .בבית קרל אונגר ,בניגוד לבתי הטמפלרים הראשונים ,נעשה שימוש גם בשתי
קורות פלדה משניות ,משני צידי קורת העץ הראשית .התקרה כלפי פנים החדר הייתה עשויה קנים ועליהם טיח.
הגג נשען על קורת עץ מרכזית ( 18X10ס"מ) ראשית מקבילה לחזית הקדמית ,ושתי קורות משנה מקבילות משני עבריה,
עשויות רלס פלדה ( 6X12ס"מ) .
מבנה הגג עשוי קורות ( 6X10ס"מ) ,שמעליהן בניצב מרישי עץ ועל גביהם רעפים .הרעפים יובאו גם הם מאירופה,
כשהסוג הנפוץ ביותר ,וששימש גם בבית אונגר ,היו רעפי סט .הנרי דגם לב שיובאו ממרסיי שבצרפת [9] .
אל חלקו הפנימי של הגג צמודה תקרה עשויה קני קש ועליהם טיח.
בבית קרל אונגר ,במרכז החזית הראשית ,בדיוק מעל לכניסה לבית וליציאה למרפסת שמעליה ,קיימת בגג "קוקיה".
תפקידה הוא דקורטיבי והיא נועדה להדגיש את הכניסה לבית.
בגג בבית קרל אונגר קיימים מספר פרטי בניין אופיניים לבניה הטמפלרית בכלל ולבניה בוולדהיים בפרט והם :מרזב האבן,
הקרניז החוזר והארובה.

בית קרל אונגר ,חזית צפונית.

בית טמפלרי בשרונה מקור :ויקיפדיה

הארובה:

קורת I
מפלדה
רעפי מרסיי
"לאטות" לנשיאת
הרעפים

] [8י .בן-ארצי ,עמ' 131-132
] [9י .בן-ארצי ,עמ' 136-137
] [10ד .גולדמן ,עבודת הדוקטורט ,עמ' .412
] [11ד .גולדמן ,עבודת הדוקטורט ,עמ' .323

קורות הגג

גמלון אבן

קורת הגג
הראשית

תקרת קנים
וטיח

דוגמה
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ארובה מלבנים אדומות מטויחת.
Göppingen, Württemberg
מקור :עבודת הדוקטורט של דן גולדמן.

בית אונגר  /בית אשל

הארובה הבנויה הפכה למאפיין נוסף לבניה הטמפלרית בארץ ישראל .הארובה
מהווה התקדמות טכנולוגית גדולה לעומת הבית הערבי ,בו התבצע הבישול בחוץ.
הארובה הבנויה מאפשרת בישול בתוך הבית ויניקה יעילה של העשן החוצה.
הארובה היתה ממוקמת בדך כלל בחלקו הגבוה של הגמלון ,היו בתים שהיו להם
שתי ארובות :האחת לחימום והשניה לבישול[10] .
בוולדהיים ניתן לראות פרט ארובה אופייני ,זהה לפרטי הארובה של הבתים
בוירטמברג ,גרמניה .אך בעוד בוירטמברג בדרך כלל הארובה עשויה מלבנים
אדומות ,כאן מדובר בפרט עשוי מבטון יצוק מראש ,שיוצר כנראה במפעל של
משפ' ביילהרץ (ראה גליון מס'  . ) 6.18זהו פיר מרובע פשוט עשוי בטון יצוק
מראש שבחלקו העליון כיסוי "גג" בצורת פירמידה שטוחה ונמוכה ,למניעת כניסת
מי-גשם .לפעמים עם עוד קישוט נוסף (כמו כדור) ,אבל בד"כ פשוט[11] .

המזמין:
סיגי ויעל אשל

הגג – צורה וחומרים:

הקוקיה במרכז
החזית

ארובה מלבנים אדומותCalw, Württemberg .
מקור :עבודת הדוקטורט של דן גולדמן.

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

פרט ארובה של בית טמפלרי,
בית לחם הגלילית.

קנ"מ:

הארובה בבית משפ' בלייך .הארובה נשתמרה
במלואה ,כולל כדור הקישוט העליון.

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
הגג

פרט הארובה השלם בבית קרל אונגר,
בשנות ה.20-

6.20

מאפיינים אדריכליים של בית קרל אונגר  -הגג:
כבר מראשית התיישבות הטמפלרים בארץ ישראל הם היו מודעים לנושא התאמת מבנה הבית לתנאי האקלים ,ובמקרה זה לגשם .הם היו מודעים לצורך להגן על הבתים
מפני חדירת מי הגשם מחד ,ולאסוף את מי הגשמים ,בכדי לעשות בהם שימוש ,בעיקר במקומות בהם לא היו בארות מים ,מאידך.
לשם כך נעשה שימוש במערכת של מרזבים אופקיים וצינורות מי גשם אנכיים שאספו את מי הגשם מהגג והעבירו אותם אל מאגר המים שבמרתף.
במבנים פשוטים נעשה שימוש בתעלות וצינורות מי-גשם עשויים אבץ ,ובמקומות בהם היו בנמצא אבני גיר ,ובעלי מלאכה שהיתה להם היכולת לעבד אותם ,נעשה שימוש
בפרט מרזב האבן ,שהיה פרט אבן מורכב ומפותח ולימים הפך לאלמנט אדריכלי אופייני.
מרזב האבן עשוי מקטעים באורך  40-50ס"מ עם מחברי "שקע-תקע" וביניהם בחומר מליטה צמנטי .לחלקים יש חתך רוחב מאסיבי לצורך יציבות ,ופינות מעוגלות
למניעת שבירה .השורה הראשונה של רעפי החרס נשענת כך שקצותיהם מעל לתעלת האבן .יריעת הגנה דקה עשויה אבץ מונחת מתחת לשורת הרעפים הראשונה
למניעת כניסת אבק ,ולמניעת כניסת מים במקרה של סתימת המרזב והצפה.
פרט מרזב האבן הפך לאלמנט אופייני של האדריכלות הטמפלרית בין השאר מפני שהנוכחות שלו לאורך קצה הגג ,תוחם את חזיתות הבניין ,היא מאוד דומיננטי .הוא
מהווה דוגמה מצוינת לפרט פונקציונאלי שהפך גם לאלמנט דקורטיבי ומתאים מאוד לאופיה הפשוט והפרגמטי של האדריכלות הטמפלרית[12] .

יריעת
אבץ

המזמין:
סיגי ויעל אשל

מרזב האבן:

רעפים

מרזב
האבן

סכמת פינוי מי הגשם מהגג למאגר המים ,בית קרל אונגר:

תיק תיעוד

צינור
מי-גשם

פרט מרזב האבן.
מתוך תוכניות של בית טמפלרי (לא בית אונגר)
מקור :ארכיון שומאכר.

בית אונגר  /בית אשל

קטע חזית דרומית

חזית מערבית

חזית צפונית

סכמה המתארת את אופן פינוי מי הגשם מהגג אל הפתח שבמאגר המים.
יתכן שהחלוקה בחזית הצפונית לשני מרזבים לא רחוקים אחד מהשני נבעה מהרצון לא להגיע לשיפועים גדולים בקצה הגג בחזית הראשית.

הקרניז ה"חוזר":

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

דוגמה

] [12ד .גולדמן ,,עבודת הדוקטורט ,עמ' .405-408
] [13ד .גולדמן ,,עבודת הדוקטורט ,עמ' .408-411
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מדובר בפרט קצה הגמלון ,בפינת הבית ,בחיבור בין חלקו האופקי וחלקו
המשופע של הגג .כאשר נעשה שימוש במרזב אבן כפרט קצה הגג,
השתמשו גם בפרט זה .ניתן לראות אותו בגגות בתים רבים בוולדהיים
ובבית לחם הגלילית אך גם בחיפה ,שרונה ובשאר המושבות הטמפלריות.
ניתן למצוא את מקורותיו של פרט זה בוירטמברג שבגרמניה.
מטרתו של הפרט מבחינה אדריכלית היתה לספק גימור "נקי" לקו האופקי
של מרזב האבן ו"מעצור" לאבן הקופינג התחתונה של הגמלון ,שלא תחליק
למטה .לעיתים הוא מהווה פתרון חכם למיקום צינור מי הגשם האנכי ,כך
שימוקם בחזית הצד ולא בחזית הראשית .מבחינה דקורטיבית ,הוא מהווה
קישוט ורמז לגמלון קלאסי[13] .

מבט על קצה הגג ומרזב האבן בבית אונגר

פרט הקרניז החוזר בבית טמפלרי בשרונה

קנ"מ:

פרט הקרניז החוזר בבית קרל אונגר

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
הגג

הארובה בבית קרל אונגר
(החלק העליון נהרס עם השנים)

6.21

מאפיינים אדריכליים של בית קרל אונגר  -הגג:
המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

פרט הגג
ק.מ1:10 .

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :6בית אונגר – מאפיינים ופרטים אדריכליים
הגג

6.22

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

פרק :7
הצהרת משמעות ומסקנות
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בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

בית אונגר הוא חלק ממרקמה הכפרי האורגינלי של המושבה הגרמנית ולדהיים.
המבנה נבנה בשנת  ,1913-1914עם גל הבנייה הראשון במקום.
המושבה הגיעה לשיא התפתחותה ושגשוגה משנות ה 20-ועד שנות ה 40-של המאה העשרים ,ובתקופה זו עמדו מבניה במיטבם.
במהלך שנות החמישים והשישים של המאה ה '20-נהרסו רבים מבתי הכפר המקורי ,ואלה ששרדו מיועדים כיום לשימור כחלק ממרקמה הכפרי האותנטי של המושבה הטמפלרית.
בראש ובראשונה  ,אם כן ,יש לבית אונגר ערך כחלק ממכלול הסטורי ,בו נשענת משמעותו ההסטורית והאסתטית של הכפר השלם על סך הפרטים הפרטים המרכיבים אותו.

ייחודם של המבנים הטמפלרים הוא בפונקציונליות הברורה של כל רכיב ורכיב במבנה ,היוצרת אחדות מוחלטת של פונקציה ,קונסטרוקציה ואסתטיקה.
במאפייניו האדריכליים מהווה בית אונגר מבנה טמפלרי-גרמני טיפוסי ,ניתן לומר מבנה טמפלרי לדוגמא .כבית מגורים הוא מאופיין בתווי ההיכר הבולטים של טיפוס בנייה זה :מבנה אבן דו-קומתי
בעל גג רעפים דו שיפועי ,סימטרי בכל חזיתותיו ,בעל עיצוב פשוט ונקי ,חף מקישוטיות מיותרת.
כאחד מבתי הטמפלרים המאוחרים )של בני הדור השלישי בארץ( מתאפיין בית אונגר בריכוז של רעיונות פונקציונליים ועיצוביים שנוסו במשך כמה עשרות שנים ושרדו את מבחן הזמן .כמו כן ,ניתן
לזהות בפרטי המבנה השונים את תגובתם של הטמפלרים לנסיבות ההסטוריות והסביבתיות של חייהם בפלשתינה :החסכון במים ,רשתות החלונות כנגד יתושי האנופלס והמלריה ,התייחסות
לאקלים )הגבהה מהקרקע ,פתחי איוורור עליונים מעל החלונות( ,וחדרי הקירור במרתף.

בית אונגר  /בית אשל

מבחינת מאפייניו הפיסיים מתאפיין המבנה הטמפלרי בכלל ,ובית אונגר בפרט ,במיעוט של קישוטים ,ואלה הקיימים מצייתים למערכת ברורה של סימטריה ,חזרתיות ומודולציה .כל שינוי או חריגה
מתבניתו הפשוטה והברורה של הבית הם תוצאה של אילוץ שעל עקבותיו ניתן להתחקות בעזרת התבוננות זהירה במבנה ובקונסטרוקציה.
מבחינה זו ,מספר בית אונגר ,כמו מבנים טמפלרים אחרים ,סיפור שלעלילתו שותפים הסטרוקטורה של המבנה ,הדרישות הפונקציונליות שלפיהן נבנה ,והנורמות האסתטיות של זמנו ותרבותו.
בין שלוש אלה קיים קשר הוליסטי היוצר את שלמותו של המבנה ,ומהווה את ערכו הגדול ביותר.

תיק תיעוד

המבנה הראשי והמחסנים על המגרש הם שרידיו של משק גרמני טיפוסי לתקופה ,שכלל בית מגורים קדמי ,מבנה משק אחורי ,ומערכת של סככות וביתנים נוספים המקיפים חצר משק אחורית.
מתוך מערך זה שרדו בבית אונגר רק הבית הקדמי וחלק מביתני המשק שהגדירו את הדופן הדרום-מזרחית של החצר.
במכלול מבני המשק הטמפלרי ,משמש בית המגורים הראשי כמתווך בין רשות הרבים )הרחוב( ,אליו הוא מפנה חזית רשמית ,סימטרית וייצוגית ,לבין החצר האחורית בה מתקיימת הפעילות
החקלאית היום יומית ,ואליה מפנה הבית חזית פונקציונלית ,משוחררת מתכתיבי הסימטריה והרשמיות.

המזמין:
סיגי ויעל אשל

בית אונגר -הצהרת משמעות
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בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק :7

מסקנות והמלצות

7.01

המלצות:

.3

מבואת הכניסה היא חלק אינטגרלי מהחזית הקדמית .יש לשמר את חלל הכניסה אל הבית בצורתו ונפחו המקורי ,ולהימנע ככל האפשר משינוי בפתחים הקיימים ממנו אל חדרי
הבית השונים.

.4

מבנה המשק המצוי מדרום למבנה הבית הראשי מהווה חלק אינטגרלי ממכלול משק אונגר ,ומופיע באתר כבר בשנות ה .'20-יש לשקם ולשמר את המבנה .מומלץ לשחזר
בעזרת האבנים המצויות באתר ) (anastylosisאת שני ביתני האבן שהתמוטטו בשני קצוות מבנה המשק.

.5

החזית האחורית שונתה במרוצת השנים פעמים רבות ,ובשנות ה '30-הוצמדה אליה )ע"י משפחת אונגר( מרפסת בטון אשר שימשה בסיס למספר תוספות בהמשך .התוספת
האחורית הקיימת כיום מצויה במצב קונסטרוקטיבי גרוע ,ומהווה מפגע אסתטי והנדסי .מומלץ להסיר את הקירות השונים הקיימים כיום בתוספת ולהחליפן בחזית אחידה
המשתלבת באופיו של המבנה המקורי.

.6

חזיתו האחורית של המבנה המקורי שונתה מספר פעמים וכוסתה רובה ככולה בתוספות מאוחרות .לאור זאת ,מומלץ לגלות בחזית זו יתר גמישות על מנת להקל את התאמת
של הבית לתפקודו החדש.

.7

שנים של שימוש בלתי ראוי )למשל כלול אפרוחים( ועמידה כמבנה ריק חברו לחוסר תחזוקה של הבית ,וכתוצאה נגרמה התדרדרות משמעותית במצבו ההנדסי של המבנה .אין
ספק שאיכלוס המבנה והחזרתו לשימושו המקורי כבית מגורים הם הדרך היחידה להבטחת עתידו ,שכן ללא שימוש רציף הכולל תחזוקה והשגחה שוטפים ,לא יהא ערך של
ממש לפעולות השימור ,ותהליך ההתדרדרות ימשיך.
לאור זאת ,יש לאפשר את התאמתו של בית אונגר לחיים מודרניים ,ובכלל זה הכנסת חדרי שירותים והתקנת מערכות חשמל ,חימום ומיזוג מודרניות .פעולות אלה מחייבות
פתיחה של מספר פתחים חדשים ,ועל כן יש לאשר פתיחה של מספר פתחים מצומצם ,המתחייבים מהתכנון המוצע.

תיק תיעוד

.2

מומלץ לשחזר את חזיתות בית אונגר ,כמו גם חזיתות שאר המבנים הטמפלריים ביישוב ,לתקופת השיא של הכפר ולדהיים ,דהיינו בין שנות ה '20-לשנות ה '40-של המאה
העשרים ,זאת בהתאם לתצלומים ,תכניות מקוריות ,מפות ומידע מהימן אחר , .יש לשחזר את פרטי הפתחים )דלתות ,חלונות ,תריסים ,משקופים וסיפים( על כל מאפייניהם
המקוריים הידועים.

בית אונגר  /בית אשל

.1

בראיית בית אונגר כחלק ממכלול ולדהיים ,חזיתות הבית הן בעלות חשיבות החורגת מהבית עצמו .יש לשמר את כל חזיתותיו המקוריות של המבנה ,בפרט אלה החשופות כלפי
רחובות היישוב )החזית הקדמית וחזיתות הצד(.

המזמין:
סיגי ויעל אשל

בית אונגר -המלצות

ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק :7

מסקנות והמלצות

7.02

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :7מסקנות והמלצות
סקר הנדסי – יציבות המבנה ומצב האלמנטים הנושאים

7.03

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל
ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

פרק  :7מסקנות והמלצות
סקר הנדסי – המלצות

7.04

המזמין:
סיגי ויעל אשל

תיק תיעוד

בית אונגר  /בית אשל

פרק :8
נספחים

ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא

קנ"מ:

Dear Ruth
Enclosed two photos of WALDHEIM.
My mothers home was in Waldheim and I spent the war times –internment in Waldheim with my
grandparents (Katz).
I am on my way to one week holiday at the beach and will be back next week.
There are some Ungers still in Australia and I will contact them for further information if required.
Regards Horst Blaich

2010 ינואר

 בית אשל/ בית אונגר

תיק תיעוד

:המזמין
סיגי ויעל אשל

From: Horst Blaich
To: Ruth Liberty-Shalev
Sent: Friday, September 25, 2009 3:06 AM
Subject: Re: Request for information on the colony of Waldheim

8.01

 נספחים:8 פרק
התכתבות עם צאצאי הטמפלרים באוסטרליה

:קנ"מ

 בית אשל באלוני אבא: בית קרל אונגר בולדהיים

תיק תיעוד

:המזמין
סיגי ויעל אשל

From: Helmut Glenk
To: Ruth Liberty-Shalev
Sent: Thursday, September 24, 2009 3:31 PM
Subject: [Fwd: [Fwd: information on the Templar colony of Waldheim]]
Hello Ruth Liberty-Shalev

Dear Mrs. Liberty-Shalev,
I have received your interesting email and the photos of the Unger
house. Unfortunately I do not have any records of Waldheim nor the Unger
house. I am sure Horst Blaich will probably be able to help as he has a
vast photographic library and his mother came from the Waldheim settlement.
I have taken the liberty of forwarding your email to Bruno Weinmann
whose forefathers lived in Waldheim. I think he may be related to the
Ungers. Bruno lives in South Australia and I would expect him to reply
to your email even if he does not have any photos.
I have also forwarded your email to Erika English who handles Temple
Society Archives in Australia inquiries and to Monika Strasser who heads
the Heritage/Archive Focus Group in the Temple Society Australia. They
may also be able to assist.
Another possibility for information would be to contact Peter Lange,
the former President of the Temple Society. Peter lives in Germany and
handles requests for information from the Temple Society Archives in
Germany. His email address is pelastut@t-online.de
I wish you well with your project and hopefully some information will be
forthcoming. Please give my regards to Yaron when you speak with him next.
Warm regards
Helmut Glenk

today I contacted Mrs. Hannelore Unger in Stuttgart. Her father (deceased) was a cousin
of Karl Unger. Both families were living next door to each other. So I thought that she
might be able to pass on to me informations regarding the Karl Unger house. But please
take into consideration that she is born in 1935 and therefore can only answer questions
to a limited extent.
She told me that two sons of Karl Unger with the names of Ernst (born 1917) and Kurt
Unger (born 1924) are still living in South Australia and that Horst Blaich in Australia,
whom you have also contacted regarding the Unger house, will be able and certainly
willing to talk with them. Horst‟s Email address is: >abfa@tpg.com.au<. Perhaps it would
be best to await his results first before talking with Mrs. Hannelore Unger here.
I have checked about the Waldheim map, but could not find the original. That means that
the copyright of this map is not with the Templer Archives in Stuttgart. At the moment I
cannot give you any indication about the producer or the owner.
Awaiting further enquiries from you,
Peter Lange
Archive of the Temple Society in Germany
70597 Stuttgart (Degerloch)
Felix-Dahn-Str. 39
Telefon: 0711-445974, Fax: 0711-4411070
E-Mail: peter.lange@tempelgesellschaft.de

2010 ינואר

 בית אשל/ בית אונגר

From: Peter Lange
To: 'Ruth Liberty-Shalev'
Sent: Tuesday, October 13, 2009 7:00 PM
Subject: AW: Looking for information on the Templer colony of Waldheim

8.02

 נספחים:8 פרק
התכתבות עם צאצאי הטמפלרים באוסטרליה ובגרמניה

:קנ"מ

 בית אשל באלוני אבא: בית קרל אונגר בולדהיים

 בית אשל/ בית אונגר

תיק תיעוד

:המזמין
סיגי ויעל אשל

From: Unger, Ingrid
To: Ruth Liberty-Shalev
Date: Tue, Nov 10, 2009 at 8:39 AM
Subject: RE: Karl Unger house

From: Unger, Ingrid
To: Ruth Liberty-Shalev
Cc: Doris Unger
Date: Tue, Oct 27, 2009 at 8:06 AM
Subject: Karl Unger house

Dear Ruth,

Dear Ruth,

I managed to get a bit more information from my father re the Karl Unger house.

We (my sisters and I) have received your email regarding the proposed restoration of the
house at Alonei Abba and we are thrilled to hear that it will be restored to its former historic
state. My sisters and I know very little about the building and the attached farm. My father
Ernst Richard Unger is the eldest surviving son of Karl and Frieda Unger who were living in
the building (with their youngest son Kurt) at the outbreak of WW2. Ernst will be 92 this year
and Kurt is in his 80s. My father Ernst is the tall lad on the left of the b/w image you have
sent attached to your email. The little lad is my uncle Kurt and the other boy we believe to
be their deceased brother Walter; on the balcony are their parents, Karl and Frieda.

With the family tree the two women Ruth Wilhelmina and Erika Elisabeth Unger are step
sisters to Fritz Unger (1905-1910) and Kathe Karoline was his wife who died in Germany
a few years ago. According to my father Fritz Unger had 4 step siblings, (Hans, Rudi,
Erika and Ruth). My father Ernst had 4 brothers, one died very young and I don‟t have a
name but two others Walter and Gerhard died as a result of WW2. Kurt Unger has two
children Gertrude and Walter (both in Australia).

My father lives about 8 hours drive from where I live outside of Melbourne so I have spoken
to him about your project on the phone – and he has a list of your questions. When I read
out the questions to him he immediately said that he could not remember the colours of the
walls. Both he and Kurt remember the shutters being green. I have asked my father to draw
a floor plan of each of the levels – there were two floors where the family lived and there was
also a cellar below. He also vaguely mentioned some terracing at the back and a workshop.
Due to his age my father will probably need a bit of time to complete the drawings as it has
been a long time since he last saw his family home. He left at the age of 18 to go to
Germany and has never returned. I will scan his illustrations and forward to you with any
other details that he may remember in the process. There may be one or two photos.
I contacted my cousin Gertrude, daughter of Kurt and she has spoken to her father but also
was given very little detail. He was with his parents when they were given 20 mins to
evacuate the house so I doubt that house plans were on the packing list!
That is possibly all I can give you for now but I will get back in touch with my father and try
and jog his memory. It would be interesting to do a taped oral history but due to the distance
and my work commitments it may be difficult to find the time as it would take a number of
sessions as my father now gets tired very quickly and his memory has large gaps. I will get
back to you when and if I get any further details.

2010 ינואר

I am excited by the project and we would love to hear further of your efforts.

8.03

Regards,
Ingrid Unger
Image Management & Copyright Officer
MV Studios
Museum Victoria
GPO Box 666
Melbourne Vic 3000
Australia

I have added some comments below about the house and I am still waiting for a copy of a
photograph that my father has at home of the house and he was starting to do a little
drawing of the house layout as he remembers it. I have located at least one more
photograph from my cousin (part of the Aimann/Deininger clan) but it is a very similar view
to the one you already sent to us.
I hope this helps and I will try and get more information if I can.
Cheers
Ingrid Unger

From: Unger, Ingrid
To: Ruth Liberty-Shalev
date: 17 November 2009 00:39
Subject: RE: Heritage house photos
Hi,
It is getting quite exciting to find out all this detail about our family – none of us who were
born in Australia have much knowledge of the life in “Waldheim”. I have forwarded your
message to Edith who can extract more details from my father and to Trudy who will
contact her dad, Kurt. None of us knew that my father had an album in his room which
contained the photos I sent last time! I think that he is secretly quite pleased that his
much-loved home is being so carefully researched and will be restored to some of its
former glory.
I‟ll get back to you when further information gets to me.
Cheers
Ingrid Unger

 נספחים:8 פרק
התכתבות עם צאצאי משפחת אונגר באוסטרליה

:קנ"מ

 בית אשל באלוני אבא: בית קרל אונגר בולדהיים

Dear Ruth,
I am forwarding the attached files which my sister Edith has scanned from my father‟s collection. Some of them
show views of the rear of the house and they may be of interest to you in the restoration work. We shall send you
any further details as and when we can. I need to ring my father this week as it was his 92nd birthday and I will try
to get some info about some of the photos as it is not always clear exactly where they were taken.
Cheers
Ingrid Unger

2010 ינואר

 בית אשל/ בית אונגר

תיק תיעוד

:המזמין
סיגי ויעל אשל

From: Unger, Ingrid
To: Ruth Liberty-Shalev
Cc: Doris Unger, Trudy Unger
Sent: Wednesday, November 11, 2009 4:40 AM
Subject: FW: Heritage house photos

7.04

 נספחים:8 פרק
התכתבות עם צאצאי משפחת אונגר באוסטרליה

:קנ"מ

 בית אשל באלוני אבא: בית קרל אונגר בולדהיים

:המזמין
סיגי ויעל אשל

From: Horst Blaich
To :Ruth Liberty-Shalev
Date :27 October 2009 23:00
Subject: Re: Waldheim and Betlehem information from us in Australia
Dear Ruth
Sorry I have been snowed under with work and family matters. The grandchildren were with us for over two weeks, but we
enjoyed their youthfulness.

Greetings Horst

2010 ינואר

 בית אשל/ בית אונגר

תיק תיעוד

I found this information about the two settlements and thought it may help in your research.

8.05

 נספחים:8 פרק
התכתבות עם צאצאי הטמפלרים באוסטרליה

:קנ"מ

 בית אשל באלוני אבא: בית קרל אונגר בולדהיים

:המזמין
סיגי ויעל אשל

From: Peter Lange
To: Ruth Liberty-Shalev
Sent: Friday, December 18, 2009 1:47 PM
Subject: AW: Information about the Unger family from the colony of Waldheim

תיק תיעוד

Dear Mrs. Liberty-Shalev,
It is nice to hear from you again. Of course I can give you more details on the relationship of the Fritz Unger and Karl Unger families. Fritz (1876-1910) and Karl (1881-1961) were first
cousins. Their common grandfather was the farmer Johann Georg Unger. He left his native town in Germany on 8th September 1872 for Palestine. Attached please find a list of all his
descendants, so that you can make out the relationship of the Australian Ungers.
As you can see from the descendants list, the wife of Fritz, Johanna née Blaich, after the murder of her husband married his brother Johannes, and they had the children mentioned by
you – Erika, Hans, Rudolf, Ruth.
Please advise if can be of further assistance to you.

Peter Lange
Archive of the Temple Society in Germany
70597 Stuttgart (Degerloch)
Felix-Dahn-Str. 39
Telefon: 0711-445974, Fax: 0711-4411070

2010 ינואר

 בית אשל/ בית אונגר

Good success for your work!

8.06

 נספחים:8 פרק
התכתבות עם צאצאי הטמפלרים בגרמניה

:קנ"מ

 בית אשל באלוני אבא: בית קרל אונגר בולדהיים

:המזמין
סיגי ויעל אשל

from: Unger, Ingrid
to: Ruth Liberty-Shalev
date: Tue, Jan 5, 2010 at 3:21 AM

From: Unger, Ingrid
To: Ruth Liberty-Shalev
Date: Thu, Dec 17, 2009 at 9:00 AM
Subject tRE: Plans
mailed-bymuseum.vic.gov.au

subject: FW: Plans
Hi Ruth,

2010 ינואר

 בית אשל/ בית אונגר

תיק תיעוד

Dear Ruth,
I finally managed to speak to my father but he was having a not so good day – it was very hot (40C) – and he didn‟t
want to go into much detail. I will give you what I have and if you still require more I will try him again as the weather
has now cooled down again and he should be feeling a bit better.
Yes, he says there were some airmen living in the house during WW1. It was an airforce division or section (I‟m not
quite sure about the correct term as my father said „Abteilung”?) Up until 1918 the family were American citizens as
his father‟s grandfather had lived in America (he‟d left from Germany to go to the USA) and then came to Waldheim.
This means that my father, who was born in 1917 was actually born an American citizen. I may need to follow some
of this up with him as he wasn‟t being very forthcoming over the phone. I am not even sure what country the airmen
represented? I have not had any response from Kurt‟s family re WW2 and any soldiers staying at the house.
„Tante Christine‟ (Blaich) and Onkel Jakob were related – my father thinks Jakob was his father‟s brother but he
doesn‟t seem too sure of this member of the family and his place in the family tree? Jakob Unger owned the Hotel
Metropole in Beiruth. An Uncle Ernst Unger worked at the hotel. Onkel (uncle) Adolf and Auntie Lina (the couple
weren‟t married) stayed with the family at some time during WW1.
My father claimed the top bedrooms weren‟t too hot or he can‟t remember them being too hot in summer. He did point
out that all the indoor doors had windows above them and these windows could be opened to allow ventilation
throughout the house.
Your image of the painted border on the wall did not bring back any memories. He thought it may have been done
after he left for the war. He recalls that the house was painted twice while he was there – painted by Karl Bitzer.
People in the photo with milk truck are firstly Dad‟s school teacher and wife (Herr Thum) and my memory is now
unclear but I think the other couple were his Uncle Ernst and wife. I was trying to write all this down as we talked on
the phone and I missed a few bits as my father went off on tangents.
My father started telling me that they were one of only two houses in the area that had a water closet. He also wanted
you to know that the family made money through the wood they grew and sold. It was quite a going concern for them
and they were quite good woodsmen. He said that the verandah was added later and built over the garage
underneath. In the Lounge/dining room they had a very beautiful and valuable wooden buffet.
I hope this helps although I feel it is still somewhat vague. I will try and contact my father again in the next few days
just to confirm a few of the above points so if you have any other queries please let me know. The family here in
Australia is very keen to see the products of your work – a trip would be fantastic but photos and report would be
appreciated. On a final note, each time I ring my father with questions about the house he is very adamant that he
wants the shutters to be painted green and he says the particular style of shutter was very helpful with the ventilation.

I spoke to my father on the phone last night and he was in good form so
I think we have sorted out all your questions re the plans.
Cellar (moving clockwise)
Dad was worried that in your original plan you did not have the Baking
oven attached to the wall – he says it should be attached to the outside
wall as well as the internal so that it fits right into the corner. Apparently
it was a huge oven where his mother could bake 14 loaves at once.
Next to the oven was a copper kettle to boil water for the washing etc.
Just next to the oven is a circle which represents a drum which
contained cow food.
Next to the underground tank was a tap (you have water pump?)
In the third room was an “airing cupboard” used for bread and
lemonade, a vinegar barrel and wine barrels (Karl made his own wine).
The fourth room was for storage generally and was used as a cool room
in summer when the Bedouin‟s would leave their butter in there. Dad
also told me that in summer ships from Egypt would bring watermelons
and they would always purchase one or two camel loads and store up to
60 watermelons in that room.
First floor (Clockwise)
Kitchen: A stone kitchen sink (you have marked Kit?). C.B. = large
cupboard or sideboard for crockery and cutlery . There was another
airing cupboard for jam, butter etc. Dad also mentioned that they had a
coffee grinder in the kitchen.
Bedroom A: had sofa and a grandfather clock (Grand?)
Bedroom B:
Lounge Room: Large wood and glass Buffet (held all the good
glassware and china) on wall next to kitchen.

I hope that answers all your questions re the plans. Let me know if you
need any further info.
Cheers
Ingrid Unger

Cheers
Ingrid Unger

8.07

 נספחים:8 פרק
התכתבות עם צאצאי משפחת אונגר באוסטרליה

:קנ"מ

 בית אשל באלוני אבא: בית קרל אונגר בולדהיים

2010 ינואר

 בית אשל/ בית אונגר

תיק תיעוד

:המזמין
סיגי ויעל אשל

From: TRUDY
To: Ruth Liberty-Shalev
Sent: Thursday, January 07, 2010 6:32 AM
Subject: Re: Plans
Dear Ruth,
Hi there I am Gertrude (Trudy) Unger, Kurt's daughter. Ingrid, Doris, Edith and Bruno have been
emailing me in regards to the Unger Home in the then Waldheim.
I am sorry that I have not contacted you earlier however I have been in discussion with my
father on a number of occasions but yesterday we were able to sit down and have a good look
at the house plans and I was able to make some notes.
In answer to the question that Horst Blaich has written that the Karl Unger house was used by
the British military during WW1 is actually incorrect, my father Kurt actually told Horst over the
phone that it was infact the German military which may have been missunderstood. My father
believes it was the German airforce officers that occupied the 2nd floor and the "underlings"
stayed in tents.
During WW2 there were 10 or more that stayed in the house of Karl and Frida's. Karl, Frida (the
correct spelling of her name not Frieda) and Kurt stayed in the shed above the stable to get
some personal space.
Karl's brother-in-law Adolf Fritz and sister Lina Unger stayed in the ground floor. ( They were
not a married couple, they were also in-laws to each other, if you get what I am saying).
On the second floor was the family Woertz, Gottlieb and Rosa with three children in two rooms,
then Gottliebs 2 unmarried sisters Cornelia and Dorothea who shared a room and the 4th room
was Tante Anna Aiman (Frida's sister). Often the pastor or doctor would come to stay for a day
here and there and there were always guests coming and going.
My father says that it was much cooler upstairs and they often slept up the top in the summer
because there was always a nice cool breeze, so in fact it had very good natural ventilation and
there was no need or desire for fans "airconditioning".
The boys slept upstairs and Karl and Frida stayed downstairs as it was more convienient for the
adults to stay downstairs, this was whilst they were growing up.
As for the colour scheme dad is not so sure so we may go and revisit that later sometime.
Water was in short supply and the fruit trees in the garden received only the rain from the winter
months, lots of dew in the beginning of summer but no additional water throughout the summer
and they enjoyed good crops of fruit. The vegetable garden did get some water once the dew in
early summer had stopped.
The Woertz's already moved in upstairs before the war. Gottlieb was managing the milk factory
from 1936 to 1948. Ernst, Walter were already grown up, and in 1938 they left for Germany,
they had to join the national forces (it was compulsory) later Gerhard also had to leave. My
father Kurt was the youngest so was able to stay.
There was also another child the first born was also Karl August but he died at a very early age
with maleria as so many young children did in those days.
OK now I will try and transcribe some things onto the house and yard plans, scan it and send it,
that may take a few days.
Cheers for now
Trudy

8.08

 נספחים:8 פרק
התכתבות עם צאצאי משפחת אונגר באוסטרליה

:קנ"מ

 בית אשל באלוני אבא: בית קרל אונגר בולדהיים

:המזמין
סיגי ויעל אשל

From: TRUDY
To: Ruth Liberty-Shalev
Sent: Saturday, January 09, 2010 2:27 AM
Subject: Emailing: IMG_1692

תיק תיעוד

Hi there,
This is a recent photo of Edith, Ernst, Traugott Aiman a cousin of fathers, Kurt my brother
Walter and Erna Unger, that was taken in November, dad's 85th birthday and Uncle Ernst
just turned 92.
I hope that the last file was OK and that you can read all my scribble, I didn't downsize it.
It's jolly hot at the moment well over 40 degrees so an opertune time to attend to some
computer work.
Cheers Trudy

date: 11 January 2010 07:43
Hi there

 בית אשל/ בית אונגר

Have gone through and rescanned the photos and checked that the writing is in tact this
time hopefully better.

2010 ינואר

I forgot to mention on that last photo, the most recent one of Kurt, and Ernst the reason I
sent that one is because the cousin standing between the two brothers is actually Traugott
Aiman a son of Karl Aiman the architect of the house. His father was a brother to Frida.
Another cousin of dad's in Germany Gertrud Wasserman also says that Karl Aiman was the
architect of the Unger house.

8.09

 נספחים:8 פרק
התכתבות עם צאצאי משפחת אונגר באוסטרליה

:קנ"מ

 בית אשל באלוני אבא: בית קרל אונגר בולדהיים

2010 ינואר

 בית אשל/ בית אונגר

תיק תיעוד

:המזמין
סיגי ויעל אשל

8.10

From: Unger, Ingrid
To: Ruth Liberty-Shalev
date: 28 January 2010 00:53
Subject: FW: Photo

from: Unger, Ingrid
to: Ruth Liberty-Shalev
Date:18 January 2010 01:12
Subject: RE: Plans
Hullo Ruth,

Hi Ruth,

The weather has turned and today we have quite heavy rain and 20C degrees!!! It is such a
relief.
My father rang me on Saturday to respond to your latest questions and here are his answers. The
picture you sent to resolve the copper/oven query was definitely a picture of the copper. The oven
was nearby in the corner so that you couldn‟t walk all the way around it. The chimney for the
copper joined the oven chimney and it went right up to the house roof. Dad also mentioned a
water pump by the kitchen door (outside) and this meant water went to the house.
The other questions re the balconies:

Here is the family photo which shows my father before he left for Germany at about 18 years of
age. Hope it useful for your report and not too late to be included.

There was no balcony (with tiled roof) at the rear of 2nd floor. According to my father, at the rear
kitchen steps there was a roof above to balcony replaced with cement – originally this was
constructed of tiles and wood. He talked about a cement terrace which had a roof of corrugated
iron under which his mother hung the washing but I‟m not sure exactly where this was – I may
have to clarify this with him again? Earlier he had talked about the washing hanging under a roof
above the stables? Does any of this make sense to you as I can get back to him to clarify?
Water tank: There was an opening which was opened before rain and all the dirty water at the
bottom was allowed to escape. The opening was then closed again to catch the rainwater. There
was also a man-hole to enable cleaning.

tel: 8341 7571

Let me know if you need any more details and we look forward to seeing the Unger part of the
report!
Cheers
Ingrid Unger

According to my father, there was never a door into the basement from the front of the house only
the steps at the back.
I asked my father to see if he could locate a picture of himself as an adult at the house and he will
have a look and try and get back to me in the next day or so. I have a copy of an old picture of the
family Karl, Frieda and the 4 boys as young boys but I haven‟t yet been able to find anything of
Ernst as an adult.
Let me know if you need any more details.
Cheers
Ingrid Unger

 נספחים:8 פרק
התכתבות עם צאצאי משפחת אונגר באוסטרליה

:קנ"מ

 בית אשל באלוני אבא: בית קרל אונגר בולדהיים

ראיון טלפוני עם ביאנקה רודיך ,תושבת ותיקה באלוני אבא
יום שלישי 3 ,נובמבר 2009
טל04-9835756 :

הראשונים שנכנסו לבית (בית אונגר – ע.ה) היו מגרעין "לוחמי הגטאות" .וכשהם עברו להקים את
קיבוצם (באפריל  – 1949ע.ה) עברה היא ביחד עם חברי קבוצתה "במאבק" להתגורר בבית .היא גרה
בבית עד  .1951כל משפחה או שניים שלושה רווקים קבלו חדר בבית .היא זוכרת שהיה מחסן גדול
מפח מאחורי הבית ושם הם סידרו לעצמם מקלחת מאולתרת.

הדלת בחזית -כנראה משנות ה .'20-החלק העליון -היתה בדרך כלל זכוכית מחולקת לשלושה חלקים,
יש כזה בבנין השכן (מבנה החווה).
ווים להחזקת תריסים -לא מנצ'לך כמו בתל אביב.
בחלק הקדמי של הבנין ,במרתף ,היו רק סורגים ותריסים ,ללא חלונות.
הקרניז -בטון אצלנו .בדר"כ היו גם פריקסטים גם מסביב לחלונות ,לא מכירה עוד מבנים שהקרניז
הוא פריקסט והחלונות לא.

הבית שימש לקליטת משפחות חדשות שבאו למושב .הם גרו שם עד שמצאו להם מגורים קבועים .הבית
קיבל את השם "נווה הדסה" כשקיץ אחד שוכנו בו חניכי מחנה הנוער של "נווה הדסה" מוסד נוער ליד
תל יצחק .עד כמה שהיא יודעת הבית היה מושכר בתקופות מסוימות ,ובשלב מסוים הקומה התחתונה
שימשה כבית אימון ללולים (בית גידול לאפרוחים – ע.ה) .היא לא יכולה להצביע על תאריכים מתי
בדיוק שימש כבית אימון.

תיק תיעוד

ראיינה וכתבה :אדר' עדי הר-נוי
רקע :גב' ביאנקה רודיך היא מחברי גרעין במאבק והתגוררה בבית אשל/אונגר בתחילת שנות ה.50-

מעקות מתכת במרפסות -ללא ספק מקוריים ,היו כאלה גם התל אביב.
תיעוד קיים למבנים בשרונה בעריית תל אביב ,בחיפה השתמרו יותר פרטים.

המזמין:
סיגי ויעל אשל

ביקור עם תמרה גרון  ,צוות שימור עיריית חיפה
ביקור בשטח עם ליליה סוחנוב ,יום חמישי 22 ,אוקטובר 2009

הבלטות -בתל אביב התחילו ליצר אותן רק בשנות ה.'20-
רצפות העץ -תפר החיבור של כל הלוחות בקו אחד (ולא מזוגזג) ,-ובניצב לפתח הכניסה -כך היו
בונים הטמפלרים  ,זה פרט טיפוסי( .ליליה אומרת :באותה תקופה בבתים ערביים צובעים את הרצפה
בצבע שמן אטום ,בין כה וכה לא היו רואים את התפר)

זוכרת שהיה נכנס גשם מהגג ,והיה צורך לתקנו.

בלוקי הקרמיקה החלולים -מוכרים מתחילת המאה ה ,'20-היו במלון ירושלים.
במלחמת העולם הראשונה -היה גירוש קטן של טמפלרים על ידי הטורקים? כשחזרו ,היה גל חדש של
בנייה בשנות ה.'20-

בית אונגר  /בית אשל

בשנות ה '20-בתל אביב הוציאו הבריטים תקנה ששירותים חייבים להיות בתוך המבנה ,ואז
החלו להופיע תוספות משונות על גבי המבנים ,תופעה מוכרת של תוספות כאלה בתל אביב.

ינואר 2010

בית קרל אונגר בולדהיים  :בית אשל באלוני אבא
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