
אדריכלות תכנון

ואסטרטגיה עירונית

מבנה המדרסה בקיבוץ יראון

253-0697987' נספח תיעוד לתכנית מסתיעוד מקדים 

מרכז אזורי ברמת יראון  -25243/ג

2021אפריל , 1מהדורה 

קיבוץ יראון-סיפור מקומי: מקור הצילום, תאריך לא ידוע
,  1950, בית הספר הערבי המחוזי ברמת יראון

חיפה' אונ: מקור הצילום
,  1997, המדרסה ברקע נטיעת כרם יקב

קיבוץ יראון-סיפור מקומי: מקור הצילום



המועצהשלהשימורוועדתבהחלטתהחליראוןלקיבוץבסמוךהמדרסהבנייןלשימורהיוזמה

לשימורהצעההוכנה2015בשנת.(6'עמ)2012באוגוסטלשימורכאתרהמבנהעללהכריזהאזורית

בפעילותשישתלבוונופשפנאילמטרות"ומטעכרמיםביןתרבות"יראוןקיבוץי"עבמבנהושימוש

גידולעלבדגשהחקלאותלנושאמבקריםמרכזלהקיםהוצעזובמסגרת.הקיבוץשלהתיירותית

המבנהאתלשקםהכוונה.באזורתרבותיתלפעילותומרכזבאזורחקלאייםלסיוריםמרכז,ענבים

.שמסביבוהחקלאייםבשטחיםולהשתמשתוספותללאהקיים

ומוסדותלמבניםהשטחאתשמייעדת"יראוןרמתאזורימרכז"25243/גתכניתמקודמתאלובימים

לצרכיבהתאםבבנייןלטיפולהדרךאתסוללתזותכנית.לשימורכמבנההמבנהאתומגדירהציבור

.עליוןגלילהאזוריתוהמועצההקיבוץ

.25243/במסגרת הכנת התכנית תכנית ג, מסמך זה הוכן עבור המועצה האזורית גליל עליון

עירוניתואסטרטגיהתכנון,אדריכלות,עירונימתווהמשרד: הכנת תיק תיעוד

,גייסט-סיוןיעלעריםומתכננת'אדר

הרמןצפנת'אדר

מהנדסיםסבאג:  מדידות

יראוןקיבוץ,פלקסשלומימר:תודות

מערביתותרגוםמידעבחיפושעזרתהעל,יחיא-חאגמריה'אדר

העברית'האונ,במזרחישראלקהילותלחקרצבי-בןמכוןראשסגן,חריףחנןר"ד

אילןבר'אונ,וארכיאולוגיהישראלארץללימודיהמחלקה,יונתןרוביןר"ד

חיפה'אונ,והאסלאםהתיכוןהמזרחללימודיהחוג,פורסיוניר"ד

חי-תלמכללת,עבאסימוסטפא'פרופ

הטכניון,עריםובינוי'לארכהפקולטה,וילקוףשירהר"ד

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון

אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

2

מבוא

2021מרץ , צילום עצמי

2021מרץ , צילום עצמי
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תיאור המקום והסביבה:  1פרק 

מפה ונתונים כלליים5' עמ

הכרזה על המבנה לשימור6' עמ

מפת סביבת האתר ונתונים סטטוטוריים7' עמ

2018מפה מצבית עדכנית 8' עמ

Govmapמתוך אתר 2020א "תצ9' עמ

רקע היסטורי ותרבותי-הכפר צלחה והתפתחות האזור: 2פרק 

על גבול לבנוןהמתאוילהשבעת הכפרים של -התפתחות האזור 11' עמ

صلحةצלחה הכפר 12' עמ

קורות קיבוץ יראון13' עמ

סיפורו של מבנה המדרסה בצלחה: 3פרק 

חשיבות היסטורית וחברתית-התפתחות מערכת החינוך הכפרית בתקופת המנדט הבריטי15' עמ

דוגמאות לבתי ספר נוספים בכפרים ערביים-מערכת החינוך הכפרי בתקופת המנדט הבריטי16' עמ

1870מפת פלשתינה מסביבות 17' עמ

(40-עודכן בתחילת שנות ה)1933מפה מנדטורית צלחה 18' עמ

1945צילום אוויר , צלחה והגבול עם לבנון19' עמ

(1948עדכון )1945מפת עלמה 20' עמ

(09/1956עדכון )1953מפת מחלקת מדידות של ישראל 21' עמ

בית הספר בצלחה22' עמ

תכתובות בנושא בית הספר בהונין23' עמ

מצב קיים-תיעוד מבנה המדרסה: 4פרק 

תיעוד וניתוח אדריכלי25-26' עמ

מבטים מפנים וחוץ המבנה27' עמ

חזית צפונית-חזיתות המבנה28' עמ

2-2תכנית וחתך 29' עמ

הערכת משמעות והמלצות: 5פרק 

הערכת משמעות והמלצות, סיכום31' עמ

מקורות

מקורות33' עמ

3

תוכן עניינים
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון
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תיאור המקום והסביבה: פרק ראשון

אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון
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5

מפה ונתונים כלליים–1פרק 

כללייםנתונים–המדרסהמבנה

.יראוןקיבוץבמשבצת,מדינהקרקעות:בעלות;15:חלקה;14284:גוש

מטופליםלאחקלאותושטחימוסדרלאכביש-צפון:המבנהמיקום

יראוןקיבוץבבעלותענביםכרמי-ודרוםמערב,מזרח

:האתרתיאור

:כוללהמדרסהאתר

חדרלכלהכניסה.'מX8'מ7.6:במידותברצףמרובעיםכמעטחדריםמארבעההבנוי,אחתקומהבןמאורךאבןבניין•

.מהחוץ

.האזורמכלונצפה,יראוןרמתעלהחקלאייםבשטחיםבודדניצבהבניין•

.לשיקוםוניתןסבירבמצבנראהאךומוזנחנטושהמבנה•

מדרסה

אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון

קיבוץ יראון

GOVMAPמתוך אתר , מ"קנללא , התמקדות תרשים סביבהGOVMAPמתוך אתר , מ"קנללא , תרשים סביבה

מבנה המדרסה מנקודת תצפית מרוחקת
קיבוץ יראון, פלקסבאדיבות שלומי 
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2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון

אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

6

הכרזה על המבנה לשימור–1פרק 

2021מרץ \צילום עצמי

2021מרץ , צילום עצמי
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7

מפת סביבת האתר ונתונים סטטוטוריים–1פרק 

govmap: מקור, מ"קנללא , א"על גבי תצ25243/תכנית ג

'המדרסה'-האתרשם

"ציבורומוסדותמבנים"להשטחאתומייעדתאשר"יראוןרמתאזורימרכז"25243/גתכניתמקודמתבאזור

.לשימורכאתרהמבנהאתומגדירה

ר"מ500:מוצעתהתכניתפיעלהחלקהשטח

אתלהסדירמבקשתהתכנית,ר"מ240-כהואהמדרסהמבנהשטח-:25243/גתכניתמתוקףבניהזכויות

.בשטחבינוילהוסיףולאהמבנה

אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון

25243/מצב מוצע גמצב מאושר
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8

2018מפה מצבית משנת –1פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון

מדרסה

קיבוץ יראון

מהנדסיםסבאג, 07/2018הגדלת מדידה מתוך מדידה 

כרמי ענבים

כרמי ענבים

כרמי ענבים

מהנדסיםסבאג, 07/2018מדידה 

שטח לא מעובד

ושרידי גדרות
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ל"כיכר צה

קיבוץ יראון

המדרסה

אגם יראון

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון

9

Govmapמתוך אתר 2020א "תצ–1פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית
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הכפר צלחה והתפתחות האזור: פרק שני 

רקע היסטורי ותרבותי  

אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון
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ששכנושיעייםמוסלמיםכפריםמשישהאחדהואצלחההכפר

השביעיהכפר)ישראלמדינתהקמתטרםהגלילמערב-בצפון

לפי.(קתוליםיווניםגםהתגוררובו–קמחאלאבלהואבאיור

בארץ,הבריטיהמנדטתקופתסוףשלהתושביםרישומי

מתואליםשיעים4,000-כשלקטנהקהילההייתהישראל

הבריטיהמנדטשלאומדניםפ"עמוסלמיםלמיליוןמעלמתוך)

.(1945-ב

בלבנוןהיושביםשיעיםמוסלמיםהםַמַתאִוילהאוַמתּוַאֶלים

קאופמן.(אסמאעיליםהקטןחלקם,התריסרימהזרםמרביתם)

הפרדהמופרדיםהשיעייםהכפריםשבעתכימספר(2005)

הבריטיהמנדטלתחוםשסופחוהאחריםהכפריםמןמוחלטת

.(1923)ניוקומב-פולההסכםבעקבות

שהכיר(2011רובינשטיין)ברושימגןעם2006-מבראיון

עלהקפידושהמתואליםמצייןהוא,הוניןפרהכשלתושבים

מיעםמשותפתמאכילהנמנעווכי,וטהרהטומאההלכות

היוצלחהתושבי,עבאסיר"דפיעל,זאתעם.שיעייםשאינם

ריחאניה:הסמוכיםהכפריםתושביעםטוביםביחסים

נישואיהכפריםתושביביןהיוואף(סונים)ופארה(רקסים'צ)

.תערובת

דבורייהבכפרשיעיםשלקטןמספרישבישראל,כיום

בכפרוכן,שהשתייעוסוניםהשתקעושם-תבורהרלמרגלות

1982-בשסופחו(השיעיבאיסלאםזרם)עלוויםרובישנור'ג'ע

.הגולןרמתחוקתחת

11

על גבול לבנוןהמתאוילהשבעת הכפרים של -התפתחות האזור –2פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון

,  ישראל-ערבי ארץ-מתוך, (בצהובמתואליםישוביסימון )מפת המיעוטים 

הוצאת עם עובד  , 1947, שמעוני יעקב

שבעת הכפרים ביחס לגבול הבינלאומי וביחס לקו שנקבע בהסכם  

ויקיפדיה, "מתואלים"תחת , פיקו-סייקס
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מ"ק12נמצאתצפת.לבנוןעםהגבולעברלובסמוך.העמוקֿסאִלָחהואדיבקצה,העליוןהגלילבהרימישורעלשכןהכפר

.מדרום

גדולהובריכהמיםבורותממספרשתייהמיוקיבלובזלתבבתישגרואיש200-כבכפרחיו19-ההמאהבסוף.

1931-בתים142-בתושבים742בכפרחיו.

1944-45–ותושביודונם11,735עלעתבאותההשתרעוהכפראדמות.מוסלמיםמרביתם,איש1,070-כבכפרחיו

בכפר.בד-ובתיפסיפס-רצפותשרידי,בסלעחצוביםקבריםכללובכפרארכיאולוגייםממצאים.ובוסתניםדגניםגידלו

לבניםיסודיספר-ביתהיה

1948-כיבושזהשהיהיתכן.1948במאי18-בישראלבידינכבשוברעםוכפרצִלָחה,מעמאןצבאייםמקורותלפי

מלחמתתולדות'לפי.חירםמבצעבסוף,1948באוקטובר30-בהכפראתכבשושבעחטיבהכוחותשכן,זמני

שננקטההצבאיתהפעולהעלפרטיםנותןלאהספר;ֿסאִלָחהלידקלהבהתנגדותהכוחותנתקלו'הקוממיות

עדבכשישיםטבחנערך,מוריסלפי."זוועהמעשה"בכפרבוצעמוריסבניהישראליההיסטוריוןלדבריאך,בתגובה

יחד,הנראהככלגורשוהטבחאחריבכפרשנותרותושבים.(74,קאופמן)חירםמבצעבמהלךהכפרמתושבישבעים

אישועזבוגורשו1948עדהארץבגבולותשחיוהמתואליםכל,הידועככל.הגבולשלאורךהכפריםרובתושביעם

.בארץנשארלאמהם

וכיוםנהרסוהכפרמבני.ספר-כביתששימש,רביםגבוהיםחלונותבעלמוארךמבנההואלכפרהיחידהשריד,כיום

.במטעיםברובומעובדהשטח

12

صلحةצלחה הכפר –2פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון

חיפה' אונ: מקור, 1956, הבריכה ומאחוריה חורבות הכפר

תכנון. ב.תיעוד מקדים למדרסה א: מקור, הכפר צלחה
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20.05.1949–תנועתובוגרימוריהגדודיוצאי,ח"הפלמשליפתחחטיבתיוצאיבידייראוןקיבוץהקמת

הישוביםמשורתכאחד,צלחההערביהכפרחורבותעלהוקםהקיבוץ.ממצרייםשעלו"החלוץ-דרור"הנוער

.לבנוןעםהגבולקואתשחיזקו

05.1950–המאוחדהקיבוץלמסגרתצורףהקיבוץ.

1953–כשליש)הקומוניסטיהפלגעםשנמנוחברים40-כמהקיבוץפרשוהמאוחדבקיבוץפילוגבעקבות

.אדםבכחלסיועהקיבוץוהזדקקותחבריםלמיעוטשהובילדבר,חנהידלקיבוץועברו(דאזהקיבוץמחברי

קיבוציםבני,הצופיםתנועת,והלומדהעובדהנוערמתנועתגרעיניםלקיבוץהצטרפוהשניםבמשך

עלבדגששיתופיחייםאורחעלושומרחברים400מעלמונההקיבוץכיום.ל"ומחומהארץומשפחות

.הדדיתערבות

13

קורות קיבוץ יראון–2פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון

Open Palestine Maps: מקור, א של האזור"תצOpen Palestine Maps: מקור, 1945, תקריב של האזור מתוך מפת עלמה

בתי מגורים בקיבוץ 

על רקע  ( מימין)יראון 

,  1950, מבני הכפר צלחה

חיפה' אונ: מקור
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סיפורו של מבנה המדרסה בצלחה: פרק שלישי 

אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון
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–התפתחות מערכת החינוך הכפרית בתקופת המנדט הבריטי –3פרק 

אדריכלותחשיבות היסטורית וחברתית תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

מושבות  1983גדעון ביגר , מפת פריסת בתי ספר ממשלתיים

143' צבי עמ-הוצאת יד יצחק בן, כתר או בית לאומי

אתבחינוךראהסמואלהרברטהעליוןהנציב.הערבייםבכפריםציבוריתחינוךמערכתקיימתהייתהלאהבריטיםי"עישראלארץשללכיבושעד

.מועטשניםמספרבתוךהכפריםבכלספרבתילפתוחיעדלעצמוהציבהבריטיהממשל.שלטוניתמערכתשלהראשייםמהתפקידיםאחד

יספקאשרכפר,התכניתפיעל.כפרייםספרבבתימרושתתתהיההארץכלשנים6-7תוךוכך,שנהמדיספרבתי75יפתחופיהשעלתכניתהוכנה

חינוךועזרילימודספרי,מורההמרכזימהשלטוןיקבל,ציבוריותלעבודותוהמחלקההבריאותמחלקתשלהסףתנאיאתשיעבורמתאיםמבנה

.נוספיםנדרשים

.נוצריתאוכלוסייהשבהםאלובעיקרהגדוליםביישוביםנפתחולנערותספרבתי.נעריםבעיקרלמדושבהם,שנהמדיספרבתי75נפתחו1923עד

.ספרבתי265הוקמו1925לסוףעד.וחקלאותספורט,היגיינה,גיאוגרפיה,היסטוריה,חשבון,בערביתוכתיבהקריאהכללההלימודיםתכנית

שלהחינוכילמרכזהפךוהמבנההכפרממרכזמהבמרחקמוקמוהםכללבדרך.התושביםבמימוןחדשיםבמבניםמוקמו,שנפתחוהספרבתירוב

חדרההתלמידיםבאמצעות.וסניטציהגננות,מלאכהכגוןמעשייםובלימודיםעיונייםבלימודיםהיוםשעותרובעסקוהתלמידים.כולוהכפר

.למשפחההבוערותבעונותלעזוריכלושהתלמידיםכך,החקלאיהלוחלפינקבעוהחופשות.לכפריםהמודרניזציה

ילדיםבהםולמדויותרהגדוליםבכפריםמוקמוהספרבתי.נפוצותשהיומחלותנגדטיפוליםקיבלווהם,רפואיתהשגחההייתההספרביתלתלמידי

הממשל,המערכתשגדלהככלאבלספרבתילהקמתרבהדרישההייתה.שביעיתשנההוסיפוולעיתיםשנים6נמשכוהלימודים.כולומהאזור

.החינוךמערכתבהפעלתהכרוכותהכספיותבהתחייבויותלעמודהתקשההבריטי

2021מרץ , צילום עצמי, בית הספר בצלחה

הקשראתהמתעדיםמסמכיםנמצאולא

למנדטבצלחההמדרסהמבנהשל

מדוברעבאסי'פרופפיעל.הבריטי

ימיסוףלקראתשנבנהמנדטוריבמבנה

המבנהמלבדכיהוסיףכןכמו.המנדט

מאפייניםבעלשהוא,(מרגליות)בהונין

יש,גמרוחומריפרטיםמבחינתדומים

בראסגםדומיםנוספיםמבניםבאזור

.ועודאחולה'ג,(זמרהבןכרם)אלאחמר
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"זוכרות"אתר,כרמלבטירתשיפמןס"מביחלקהיום,טירה-באלהספרביתבית פלקסשלומיבאדיבות,(מרגליותכיום)בהוניןהספרבית

"  זוכרות"אתר , (בית העמק)בכויכאתבית הספר  שמונהקריתבאדיבות מוזיאון , לימים בית אשר, 1987אוגוסט , לסה'חבית ספר אל 

למה'גבמעברהעתיקס"לביהתיעודתיק,בטורעאןהספרבית למה'גבמעברהעתיקס"לביהתיעודתיק,למה'גבמעברהספרבית
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–מערכת החינוך הכפרית בתקופת המנדט הבריטי –3פרק 

אדריכלותדוגמאות לבתי ספר נוספים בכפרים ערביים תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

2021מרץ , צילום עצמי, (כיום יראון)בית הספר בצלחה 

תיעודתיק,2018,אסעדודאודמהאבלאו'אדר*

.למה'גבמעברהעתיקס"לביה

בגודלכיתותחדריוכללוכללבדרךפשוטיםהיוהמבנים,כפרייםספרבתינבנוכאמוררביםבכפרים

7X7הטכנולוגיה.הזמןעםוהתרחבשתייםאואחתמכיתההתחילהספרביתלעיתים.מטר

שלהספרבית-לדוגמא,מזויןבטוןשלותקרותאבןקירותשלהייתהתקופהבאותהנפוצהשהייתה

בשיטתמבניםשלדוגמאותמספרגםיש.בכויכאתהספרבית,בערערההספרבית,סה'חל

ספרבתיכנראהאלו,למה'גבמעברהספרביתשלחלקואובטורעאןהספרביתלמשל,הקמרונות

.קומות2בןגדולספרביתנבנהטירה-באל.יותרמוקדמים

כנראההושפעהאדריכליוסגנונםלמראהופשוטיםנקיים,המנדטבתקופתשנבנוהספרבתימבני

בשתי,החזותמבחינת.הערבייםבכפריםלמגוריםהבניהעלגםשהשפיעסגנון,המודרנימהסגנון

*.פשוטיםוחלונותטובזהבעיבודאבןמבני,ופשוטיםפונקציונאלייםנראיםהמבניםהטכנולוגיות
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Palestine open mapsאתר : מקור

.1870מסביבותפלשתינהמפת

.מופיעלאהמדרסהבניין,חקלאותאזוריביןמופיע(Salhahכאןמאויית)צלחההישוב

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון
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1870מפת פלשתינה מסביבות –3פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית
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המרכז למיפוי ישראל: מקור

ממנוהיוצאיםוהשביליםצלחההכפראתרואיםבמפה

אלבעפרוןכיתובמופיעכןכמו.המדרסהבמבנהונפגשים

New"ונכתב6בספרההמסומןהמבנה Building".

שכןשאלהבסימןהעומדדבר,כמלבןמוצגהמדרסהמבנה

.ריבועיעדייןהמבנהיותרמאוחרתא"בתצ

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון
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(40-עודכן בתחילת שנות ה)1933מפה מנדטורית צלחה –3פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

מדרסה

צלחה

עולה,במפההכיתובלפי

לראשונהשורטטהשהיא

והמשיכה1932בשנת

ניתןלא,1941עדלהתעדכן

שנהמאיזהבוודאותלדעת

.המדרסהבנייןקיים
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א"אגף ארכיון תצ, י"מפ: מקור

בעיקר)ריבועינראההמבנה,בודדבבנייןלהבחיןניתן1945משנתהזההאווירבתצלום

מערבמצפוןלהבחיןניתן.יראוןקיבוץלידבמדרסהבנייןשלבמיקומווניצב(הצלבגלל

.יראוןקיבוץשלהדרומיבחלקונמצאשכיוםהאגםלוומצפוןצלחהבישוב

ששימשהראשוןהמודולרקעדייןניצב1945שבשנתלהסיקניתןהזההתצלוםמתוך

.ספרכבית

האגם

בית ספר
צלחה

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון
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1945צילום אוויר , צלחה והגבול עם לבנון–3פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

בית ספר
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Palestine open mapsאתר : מקור

אתממזרח,(Salihaבאיות)צלחההישובאתלראותניתן,הבריטיהמנדטמתקופתעלמהגיליון

.מלבניספקריבועינראה,המדרסהלמבנההמובילותהדרכים

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון

20

(1948עדכון )1945מפת עלמה –3פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית
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Palestine Open Maps: מקור
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21

(09/1956עדכון )1953מפת מחלקת מדידות של ישראל –3פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית
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22

בית הספר בצלחה–3פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

,1960,מימיןהגבעהעלעומדהספרביתמבנה,הספורטאולםמגגנוףתמונתחיפה' אונ: מקור, 1950, בית הספר הערבי המחוזי ברמת יראון

חיפה'אונ:מקור

צילום עצמי, 2021מרץ , לוח בכיתה במבנה

והמוריםהתלמידיםלגבימידע,הספרביתהקמתמועדעלאורשישפוךכתובארכיונילחומרלהגיעשנעשומאמציםלמרות

מבתישנצברמידעעלמבוססותלהלןהמוצגותוההנחותהמסקנות.זהבנייןלגביהמנדטמתקופתמסמכיםנמצאולא,וכדומה

:היוםעדסבירבמצבתילועלשעומדבבנייןהממצאיםשלומפרשנותאווירותצלומימפותמניתוח,אחריםמנדטורייםספר

הראשוןבשלב.הכפריהערבילמגזרהמנדטממשלתשלהחינוךממערךכחלק,לבניםכנראהיסודיספרכביתהוקםהמבנה

להיותויכול1941לפניהנראהככלהוקמהזוכיתה.(במבנההמזרחיתהכיתה)מטר8*8-כשלבמידותיחידהכיתהנבנתה

המבנה.(לערך1930חלסה,לערך1935הונין)באזוראחריםספרבתיעלבהסתמך,20-ההמאהשל30-השנותבאמצעשכבר

מקורלפי.1935בסביבותשנבנהלהסיקניתןשממנהתכתובתמצאנושלגביובהוניןהספרלביתהאדריכלייםבמאפייניודומה

נראהשבו1945משנתאווירתצלוםשלניתוחלפי1945אחרירקהורחבאך,1942/43-בשיפוץעברהבנייןערביתבעיתונות

.בלבדאחתכיתהבןמבנה

ספרביתכיעולה,פלקסשלומי,יראוןקיבוץחברעםבשיחה.מערבלכיווןכיתות3עודלמבנהנוספו1948-ל1945השניםבין

.ופארה(רקסים'צ)ריחניהבאזורלכפריםגםשירותונתן,צלחהכפראתרקולאהאזורכפריאתשימש

לעיתיםהמבנהשימשהשניםבמהלך.נטבחותושבים70-וכ,גורשוהכפרתושבישבוחירםמבצעלאחרהמבנהננטש1948-ב

.למשלסאסאשלהבקרענףאתהמבנהשימש1991/2בשנים.באזורוהכרמיםהמראהלשטחיכמחסן

פארה ועלמה, ריחניה, בין הכפרים צלחה1948, סימון צירי תנועה על מפת עלמה
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ארכיון המדינה : מקור

1016/10-מספר תיק ישן מ

.Abdallah Faraj Hunin V.S

למנדטהמדרסהמבנהאתהקושריםארכיוןפריטינמצאולא

לידהמדרסהמבנהעבאסי'פרופפיעל,זאתאףעל,הבריטי

למבניםגםזמניםבסמיכותונבנהמנדטורימבנההואיראון

.בהוניןהמדרסהכמו-לודומים

דומיםארכיטקטונייםמאפייניםבעלצלחהבכפרהספרבית

כיום,לבנוןגבולעלנוסףמתואליכפר)בהוניןהספרלבית

בנוגעהבריטיהמנדטשלהתכתבותמתוך.(מרגליותהישוב

הוקםהספרביתכילהסיקניתןבהוניןהספרבביתלמורים

באותהשהוקמההכפריתהערביתהחינוךממערכתכחלק

.הבריטיהמנדטבתמיכתתקופה

מתואליכפר)בהוניןהספרבביתשעבדומוריםתיקישנינמצאו

לעסוקלהוניןמועבריםהמוריםשני.(לצלחהמזרחמצפון

1935ובמרץ,1935בתחילתמועברעבדאללה,בחינוך

דרישהונוצרת,תלמידים110-למגיעההספרלביתההרשמה

.מיל'ג-נוסףלמורה

בספטמברבהוניןהספרבביתכמורהתפקידואתסייםמיל'ג

הנראהככלהספרבביתלעבודהמשיךעבדאללהואילו,1941

.1947סוףעדלפחות

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון
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תכתובות בנושא בית הספר בהונין –3פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

ארכיון המדינה : מקור

1030/8-מספר תיק ישן מ

.Jamil Sh. Hasan Hadraj Hunin V. S
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מצב קיים-תיעוד מבנה המדרסה: פרק רביעי 

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון

אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית
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אבןבחיפויהמבנה.מטר8על8-כשלבמודולכיתות4הכוללקומתיחדמאורךמלבנימבנה:כללי

המנדטוריבסגנוןמבנהזהו.רילסיםקורותגביעלשטוחבטוןגגבעל,מבפניםומטויחמבחוץגזית

אבןביןומשלבמסורתייםבחומריםושימושהמודרניסטיהסגנוןעםהאקלקטיהסגנוןביןהמשלב

.ובטון

חללים/מודוליםמארבעהמורכבהמבנה.מטר6.9ורוחבומטר31.63הואהמבנהשלאורכו

.ר"מ51.4הואכיתהשלהממוצעגודלהכאשר,דומיםבגדלים,נפרדים

מהחוץישירההלימודלחדריהכניסה,הצפוןאלוצופההכפרמןהדרךאלפונהלכיתותהכניסה

הצפוניתהחזית.ודרוםצפוןלכיווןפונותהארוכותהמבנהחזיתות.החדריםביןישירקשרואין

גבוהיםחלונותשני–חלונותוארבעהכיתהלכלאחתדלתומכילההכניסהחזיתהיא,כאמור

החלונותבדוגמתבלבדחלונותמכילההדרומיתהחזית.קטניםאיוורורחלונותשניומעליהם

ישהמזרחיתבחזית).אטומותוהמערביתהמזרחיתהחזית.הצפוניתשבחזית

הוקמההמזרחיתהראשונהשהכיתהלהניחניתן,המבנהלהתפתחותודאיתיעודאין:בניהשנת

ביןבהבדליםלהבחיןניתןעצמובבנייןמעמיקבמבט.20-ההמאהשלהשלושיםשנתבאמצע

ובפרטי,הגגאתהתומכותבקורותניכריםההבדליםהמערביותהכיתות3-להמזרחיתהכיתה

.אחתכיתהוכלל(מרובע)אחדמודולניראהשבה1945-מא"תצעםמתיישבתזוהנחה.החלונות

1945לאחר.1942-1943השניםביןחידוש/שיפוץעברהמבנה,מהתקופהערביתעיתונאותלפי

להבחיןניתןהמערביבקצה.דומהבניהובשיטתבגודלןדומותכיתות3ונוספוהורחבהמבנה

השלבאחרישגםלהיותיכול.הבנייןשליותרמאוחרתהרחבהלאפשרכדישהושארואבן"בשיני"

הראשוןהשלבשביןבתפרלהבחיןניתןלאכיוםאך,הבניהלהמשךאבן"שיני"נשארוהראשון

.והצפוניתהדרומיתבחזיתהמאוחרתלתוספת

2021אפריל -1מהדורה / תיעוד מקדים/ מבנה המדרסה ליד יראון
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תיעוד וניתוח אדריכלי–4פרק 

המקוריםהמשקופיםוסביבהבנייןבפינות.משתניםבגדליםמסותתותגזיתאבןקירות:חיצונייםקירות

..מליטהוחומרדבששלמילויעם,פנית-דואבןהנראהכפי,ראשהכאבנימסותתתכורכראבןנדבכי

.מטויחיםדבשקירות:פנימייםקירות

.מבטוןשטוחגג:המבנהגג

Iפרופיליידיעלנתמךהמקוריהמודול,בטוןתקרת:תקרות המאוחריםהמודוליםשלושת,18/8

.'מ7-כקורותשלהמפתחיםבאורךמ"ס32/43במידותמתכתאובטוןבקרותנתמכיםשהוספו

.בטוןרצפות:רצפות

לכל.המבנהחלקיביןושוויוןסימטריהליצרבניסיון,חזרתיתתבניתלפימאורגניםהפתחים:פתחים

תריסיםלפירזולועדויותהמערביותבכיתותעץלחלונותשרידיםנשארו.זההבמקצבפתחים12מודול

.המזרחיתבכיתה

אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

כתות מערביותכתה מזרחית

?לתריס–חיצוני פירזול חורים במשקוף החלון

חוץ חוץפניםפנים

שרידי מסגרת עץ לחלון

ביןהמדרסהמבנהלשיפוץבנוגעידיעה

بلادناموسوعةמתוך1942-1943השנים

دار,1991الدباغ،مرادمصطفىفلسطين،

71'עמ,قرعكفر-الهدى
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הן,ולסוגולתקופתוטיפוסימבנההואצלחהכפרבפאתיהספרביתמבנה

.הבניהחומרימבחינתוהןסגנוניתמבחינה

בדרךפשוטיםהיוהמבנים,כפרייםספרבתינבנוכאמוררביםבכפרים..."

מכיתההתחילהספרביתלעיתים.מטר7X7בגודלכיתותחדריוכללוכלל

באותהנפוצהשהייתההטכנולוגיה.הזמןעםוהתרחבשתייםאואחת

הספרבית-לדוגמא,מזויןבטוןשלותקרותאבןקירותשלהייתהתקופה

"...בכויכאתהספרבית,בערערההספרבית,חלסהשל

למראהופשוטיםנקיים,המנדטבתקופתשנבנוהספרבתימבני..."

עלגםשהשפיעסגנון,המודרנימהסגנוןכנראההושפעהאדריכליוסגנונם

הטכנולוגיותבשתי,החזותמבחינת.הערבייםבכפריםלמגוריםהבניה

וחלונותטובזהבעיבודאבןמבני,ופשוטיםפונקציונאלייםנראיםהמבנים

העתיקס"לביהתיעודתיק,2018,אסעדודאודמהאבלאו'אדר)".פשוטים

(למה'גבמעבר

:בניהתקופותניתוח

הן-המבנהבכללהפתחיםשלהקבועהמקצבאתלראותנוכל:חלונות

3כוללהחלונותמקצב.1945לאחרשהוספובכיתותוהןהמקוריתבכיתה

השניבצדפתחים3-ל(מקביליםלאאך)המתכתבים,לקירקירביןחלונות

.קבועבגודל(ודלתחלונות2)

-7.37על,לכיתהמטר6.9שלמפתחעלשומרהמבנההפנימייםהקירות

.הפנימייםהקירותבין'מ7.58

שלבמפתחאופקיותמתכתקורות/פרופיליםידיעלנתמךהבטוןגג:הגג

.מטר6.9
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תיעוד וניתוח אדריכלי–4פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

תכנית

חזית מערביתחזית מזרחית1-1חתך 

1945לאחר , תוספת מודולים מאוחרים

1945לפני , ככל הנראה שלב ראשון

חזית צפונית

חזית דרומית
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חזית צפונית, מבט על הכיתה המזרחיתמבט לכיוון דרום מפנים המבנה
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27

מבטים מפנים וחוץ המבנה–4פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

מבט על החזית המזרחיתמבט לכיוון צפון מפנים המבנה

מבט על החזית הצפונית מהכבישמבט על החזית המערביתמבט על החזית הדרומית מכרמי הענבים
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1945לפני , ככל הנראה האגף המקורי
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חזית צפונית–חזיתות המבנה –4פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

1945לאחר , כיתות3תוספת 

שנימצאנו2021במרץבאתרשנעשהבסיור

מבנהעלאורהשופכיםאדריכלייםפרטים

שלבילגביהשארתינואתומחזקיםהמדרסה

:הבניה

שלמסותתסיומת-המבנהפינותפרט1.

בתמונהבקיווקו)ממזרחהאבןגמר

בצורתהסיומת,מערבובצד.(משמאל

מאפשרתזושסיומתלהניחניתן,שיניים

שיעלהככל,בהמשךמודוליםתוספת

.הצורך

נראההמזרחיבמודול-ראשהאבןפרט2.

מלאקו)שלמהכאבןהראשהאבןפרט

המודוליםבשארואילו,(משמאלבתמונה

בצורתמסותתותלאבניםמתחלקהפרט

.כתר

המזרחיהמודולביןהשוניםאלופרטיםשני

התקרהקורותביןלשוניבנוסףהמבנהלשאר

שניתןכפי,הכיתותלשארהמזרחיתבכיתה

לגבימסקנתנואתמחזק,הבאבעמודלראות

.הבניהשלבי

2021מרץ , צילום עצמי2021מרץ , צילום עצמי
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2-2תכנית וחתך –4פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

1945לאחר , תוספת מודולים מאוחרים1945לפני , ככל הנראה שלב ראשון

תכנית

שיטת קורות בטוןIP18/8פרופילישיטת 2-2חתך 
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הערכת משמעות והמלצות: פרק חמישי 
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אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית
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:משמעותהערכת

היסטוריתחשיבותלויש.כפריספרביתעבורשנבנהפשוטבנייןהוא,רביםשינוייםעברלאהבניין

אסתטיערךגםלבנייןיש.המנדטבתקופתהערבייםהכפרייםהספרבתימתופעתכחלקחברתית

.התקופהשלהבנייהטכנולוגייתאתהמאפייןשלוהמכובדאךהפשוטבמבנהביטוילידיהבא

:סיכום

עבורככזהושימשספרכבית,העשריםהמאהשל30-השנותבאמצעכנראההוקםהמבנה•

.1948אוקטוברעדצלחההכפרילדי

30-השנותבאמצעכנראהאחתככיתהבתחילההוקםהמבנהאווירתצלוםעלבהסתמך•

.הראשונהלכיתהממערבכיתותשלושעודנוספו1945שנתאחרירק.העשריםהמאהשל

.הבנייןננטש1948בשנתחירםמבצעלאחר

.החקלאייםלשטחיםכמחסןלעיתיםשימש,1948-מנטושעומדהמבנה•

למבניםהשטחאתשמייעדת"יראוןרמתאזורימרכז"25243/גתכניתמקודמתאלובימים•

.לשימורכמבנההמבנהאתומגדירהציבורומוסדות

האוכלוסייהעבורהמנדטממשלתי"עשנבנוספרבתישלמסדרהחלקהואהספרביתבניין•

הכפרתושביי"ענבנהכנראה,לתקופהאופייניהמבנה.ישראלבארץהכפריתהערבית

.המנדטממשלתי"עשסופקוופרוגרמהחומריםבאמצעותבעצמםצלחה
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הערכת משמעות והמלצות  , סיכום–7פרק 
אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית

:המלצות

שוטפיםוהשגחהתחזוקההכוללרציףשימושללאשכן,המבנהאתלהשמישלשאוףיש1)

.ימשיךההידרדרותותהליךהשימורלפעולותממששלערךיהאלא

היסטוריערךבושישוכיוון,בסביבההראשוניםהציבורממבניבאחדשמדוברכיוון2)

הציבוראתהמזמןממתחםחלקיהיהשהמבנההראוימן,וחקלאותלחינוךותרבותי

לחקלאותזיקהבעליהיהבווהשימוששלוהאסתטיותמהאיכויותולהתרשםבולשהות

.ופיתוח

שיש,המבנהשלהמקוריותהחזיתותאתלשמריש,האתרשלעתידיפיתוחבמסגרת3)

פתחיםלפתוחשלארצוי.נבנהשבההתקופהאתהמאפייןאדריכליאסתטיערךלהן

ניקויעבודותולבצעהמזרחיתבחזיתשנפערהחוראתלתקןיש.המבנהבקירותחדשים

.אבןלשימורמומחהבהנחייתהמבנהבחזיתותגזיתאבניוחיזוק

הסמוכיםהחקלאייםשהשטחיםלוודאישמהסביבההמבנהאלהמבטאתלשמרכדי4)

תתוכנןחניה.למבנהחיץאזורויהווחקלאייםיישארו(עפרבדרכיהתחומים)לבניין

.לכבישבצמידות

יש,ספרכביתשימששהבנייןלכךהקשוריםפריטיםמצוייםבמבנה:לשימורפריטים5)

.אלהפריטיםלשמר
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מקורות
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אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית
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אדריכלות תכנון 

ואסטרטגיה עירונית מקורות–9פרק 

.1016/10-מ,1030/8-מ:תיקיםהלאומיתהספרייה1)

ישראללמיפויהמרכז2)

Govmapאתר3)

י"ממאתר4)

"זוכרות"אתר5)

2018,אסעדודאודמהאבלאו'אדר-למה'גבמעברהעתיקס"לביהתיעודתיק6)

2019עירונימתווה,גייסט-סיוןיעל'אדר-שמונהבקרייתאשרלביתתיעודתיק7)

#https://yiron.localtimeline.com/index.php?lang=he-בלינק,"הזמןצירעלמסע",יראוןקיבוץ-מקומיסיפורדף8)

https://zochrot.org/he/village/49354-בלינק,זוכרותאתר,סאלחההכפרדף9)

מבחןכמקרהשיעייםכפריםשבעה:התיכוןבמזרחוטריטוריאליותזהויות,גבולות,(2005)65-89'עמ,ו"תשס,ידכרך,מאעה'ג,אשרקאופמן10)

.טעותתיקון,עובדעם:אביבתל,2000,מוריסבני11)

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-בלינק,ויקיפדיה,"מתואלים"12)

https://www.haaretz.co.il/misc/1.1558512-בלינק,,נסראללהשלהבאההתביעה,הארץ,06.11.2011,רובינשטייןדני13)

Palestineאתר14) open maps,בלינק-https://palopenmaps.org

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9F-בלינק,ויקיפדיה,"יראוןקיבוץ"15)

/http://www.yiron.org.il-בלינק,יראוןקיבוץאתר16)

قرعكفر-الهدىدار,1991الدباغ،مرادمصطفىفلسطين،بلادناموسوعة17)

2019תכנון.ב.א–למדרסהמקדיםתיעודתיק18)

.יראוןקיבוץפלקסשלומיבאדיבות,2015יראוןקיבוץ,"ומטעכרמיםביןתרבות"חוברת19)
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