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: האתרתאור

:כוללמתחם משטרת עפולה 

.קומה אחת ושתי קומותטגארטמצודת –' מבנה א–

.30-הוקם כנראה בשנות ה, שימש כנראה כמועדון–' מבנה ב-

.30-שימש למגורים כנראה משנות ה, קומות2מבנה בן -' מבנה ג-

ותיקהצמחיה -

סככות  -

מגורים שהוסב למשרדי משטרה בניין -

.עץ המשמש כבית כנסת ומועדון גמלאיםמבנה -

חלק . מצבם הפיסי טוב. כל המבנים במתחם משמשים את משטרת עפולה

.עברו שינויים מפליגיםההיסטוריםמהמבנים 

נתונים כלליים–מתחם משטרת עפולה 

הנשיא וימן  ' רח: כתובת

64,72חלקות ; 16658: גוש

:  גבולות התכנית

הנשיא ויצמן' רח-דרום מערב

מבנים על כיכר העצמאות–צפון מערב 

גן הרכבת–צפון מזרח 

שפרינצק' מבנים על רח–דרום מזרח 

רשות מקרקעי ישראל: בעלות

משטרת עפולה גייסט-יעל סיון2

משטרת עפולה



קאופמן 42/ 1/ גמשתכנית 

13.3.1942משנת 

נתונים סטטוטוריים–מתחם משטרת עפולה 

:  מאושריםקרקע ייעודי 

מרכז  )מרכז עירוני : ייעוד הקרקע הוא1974-מ302/בתכנית ג

.  עסקים ומרכז אזרחי

ייעוד הקרקע הוא מרכז  , 2007משנת 12567/ געפוהבתכנית מתאר 

.אזרחי מסחרי

' יעוד קרקע הוא למבני ציבור ואזור מגורים ג5681/ בתכנית ג

משולב במסחר

ייעוד הקרקע הוא שטח מגורים ומסחר  ( המופקדת)13328/ בתכנית ג

מיוחד ושטח למבני ציבור
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1974-מתשריט302/תכנית ג 2004-מתשריט302/תכנית ג
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אזור אזרחי מסחרי

2007תוקף 12567/תכנית מתאר עפולה ג
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משולב במסחר' ציבור ואזור מגורים גלמבני ייעוד –בתוקף 5681/תכנית ג



סומן ( המופקדת)13328/בתכנית ג: סימון הבניין לשימור

בתשריטלשימור כפי שניתן לראות הטיגרטחלק ממבנה 

.  בעמוד זה

:רשימת שימור מקומית

: סקר מבני משטרה והערכתם לשימור: רשימות שימור נוספות

תכנית  . הראשון של העירר"המעהתחנה ממוקמת בלב אזור "

ככל הנראה בשל מיקומה בשטח , המבנה חריגה בצורתה

עם . אורבאני והצורך לשלב מבנים שהיו קיימים על המגרש

והיא טיגארטלתחנה רבים מהמאפיינים של תחנות , זאת

".  אם כי נעשו בה שינויים במהלך השנים, מטופחת ושמורה

'הבניין דורג ברמת שימור ב

של רשות 3062/0' המתחם נמצא בתוך פוליגון מס: עתיקות

.העתיקות

(מופקדת)13328/תכנית ג
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גייסט-יעל סיוןתיעוד מקדים-משטרת עפולה 7

1925תכנית קאופמן 

1918תצלום אויר 

רקע היסטורי-עפולה 

-מביירות רוכשת  אדמות בעמק יזרעאל  סורסוקמשפחת ~ 1870
,  "אל פולה"

התורכים מקימים בסיוע גרמני את מסילת הרכבת -1905
שבינהןהמזרחית שבין חיפה לעבר הירדן ותחנות רכבת לאורכה 

. תחנה רכבת גדולה ומרכזית בעפולה

את אדמות  סורסוקרוכשת ממשפחת " ציוןקהילת "חברת -1914
דרכים  בשל המיקום בצומת " עיר יזרעאל"עפולה שכונתה בתחילה 

שכם  , נין'ג, חיפה, נצרת, לבית שאן, לטבריה ולגלילשהובילו 
.  וירושלים

.  של הצבא התורכימוקם במקום בסיס –1917

.  י הצבא הבריטי בקרב מגידו"האזור עבספטמבר נכבש –1918

.המורהבית ספר למרגלות גבעת מוקם -1922

. על מורדות גבעת המורה" העמק"חולים מוקם בית -1923

מוקמת מועצה  1926-ובעירוני עפולה מוכרזת כישוב 31.3.1925
. מקומית

הממשל הבריטי מקים תחנת משטרה בעפולה סמוך לתחנת  –1926
,  1921מהומות כחלק ממימוש תכנית שגובשה בעקבות , הרכבת

.  משטרהתחנות 4להקמת 

של המחוז ונפתחו בה שירותים הוכרזה עפולה כמרכז –1937
ועוד הוטרינריהשירות דואר וסניף של ממשלתיים כגון סניף 

.עפולה מכרזת כעיר–1972

י האדריכל ריכרד "העיר תוכננה ע
. קאופמן כעיר גנים מודרנית

התוכנית כללה מערך קונצנטרי 
סביב תחנת הרכבת שהוא הבניין 

קאופמן חילק  . הקדום ביותר בעיר
אזורי מסחר  , את העיר לאזורי מגורי

ושירותים ולשטחים המיועדים  
.  לתרבות ואומנות
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פרט1918תצלום אויר 

מגדל המים של תחנת הרכבת



1939מפת עפולה משנת 
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1926בנין המשטרה משנת 



1939תכנית המתחם היום על רקע מפה משנת 
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1926בנין המשטרה משנת 



משטרת עפולה 11
גייסט-יעל סיון

תחנת הרכבת1937-צילום אויר אכסוני מ

1926-מבניין המשטרה 

מגדל המיםארלוזרובשדרות 

הארכיון הציוני: מקור הצילום
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1937-צילום אויר אכסוני מ

תחנת הרכבת

1926מהמשטרהבניין 

ארלוזרובשדרות 
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30-וה20-משנות התמונות 

מבט מכיוון תחנת הרכבת

שפרינצק' מבט מכיוון רח

(?מגדל המים)ארלוזרובמבט מכיוון שדרות 
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כללירקע-טגארטמצודות

,ישראלבארץהמנדטמשטרתשלהראשוןל"המפכברמליפרסי

שלרשת:מהודוהמשטרהשלהאירגוניהמבנהתפיסתאתהביא

בשנת.להןכפופותשהיוחוץועמדותמרכזיותמשטרהתחנות

עמדות65-ומשטרהתחנות24ישראלבארץהיו1920

.חוץ

המליצההוועדה.1921מהומותלאחרמונתה–הייקרפטועדת

.מגוריםלשוטריםשתספקלתחנותסטנדרטימודלעל

,סוסים4לאורווה,ראשיבניין:סטנדרטיתמשטרהתחנת

.חוץועמדותקסרקטינים,מעצרובית,מחסן

אום,דל'במג:זהבמודלמשטרהתחנות4ניבנו1926בשנת

.גושובאבועפולה,פחם-אל

שלוםבעתותלתיפקודהותאמו,הראשוןבשלבשהוקמוהתחנות

מאובטחותהיושלאמכיוון,מאורעותשללתקופההתאימוולא

.מספיק

באזורהקטנותהתחנותכלאתלחסלטגארטהמליץ1938ביוני

.הכפרי

רק,בעריםהמשטרהכוחותכלאתריכז,הצבאמפקדהייניג

.נותרההצפוניתהספרחטיבת

מצודותכוללמצודות77שלפריסהשקבעהועדההקיםטגארט

,הברזלמסילותלאורךכ"בדהיההמצודותמיקום.הצפוןגבול

ובגבולהצפוןבגבול,מרכזייםבצמתים,מרכזיותדרכים

משטרהמפת פריסת תחנות .מצודות55נבנו.המזרחי
מימרבאדיבות נאור 
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וחברתיתהיסטוריתחשיבות-טגארטמצודות

יהודהכוללהארץרחביבכלהפרושותהטיגארטמצודות
ובעלהיקףרחב,ייחודילמפעלעדותהןעזהוחבלשומרון

שלטוןלפועלוהוציאשיזם,מכרעתביטחוניתמשמעות
.י"באהבריטיהמנדט

,ביטחוניתחשיבותהייתההמשטרהתחנותהקמתלמבצע
.ונופיתחברתית,כלכלית

,בהיקפודופןיוצאמיזםהיההמשטרהמבצריהקמת
.הפועלאלהוצאשבוהקצרובזמןבושהושקעובמשאבים

.משנתייםפחותתוךונבנותוכננוהמצודות

שלבמצבנתוןשהיההמשקלהצלתרבותתרםהמצודותמיזם
.קשיםומחסוראבטלה

.וערביםיהודיםקבלניםהשתתפוהתחנותבבניית

שלהכוונהעלמצביעהי"אבתוךההגנהבמערךזוהשקעה
.רבותשניםעודי"באלשלוטבריטניהממשלת

.השלטוןשללסמלהפכוהטגארטמצודות

מהתחנות32,הקמתןמאזשנהמשישיםלמעלהלאחר,היום
.משטרהכתחנותמתפקדותעדיין(60%)

הקשורהקולקטיבימהזיכרוןנפרדבלתיחלקהןהמצודות
.המדינההקמתעללמאבק

ארכיון ההגנה, מקור אלבום מדן ועד אילת

הקבלניםרשימת
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ונופיתאדריכליתחשיבות

להתפתחותהביאוהטגארטמבנישלוהקמתםתכנונםנסיבות
היסטוריתלתקופהחיהעדותהמהווהבנייןשלייחודיסגנון
.ישראלבארץהישובבתולדותחשיבותרבת

תחנתעלבהתבססהמצודהשלהמודלאתפיתחטגארט
רוםבואדי30-השנותבתחילתשנבנתהמדבריתמשטרה
.הירדןשבעבר

:המצודותמבנהשלהבסיסייםהמאפיינים

,חצרסביבריבועיאומלבנימבנה•

.מזויןבטוןמיציקותשטוחגג•

בפינותהממוקמיםהגנהמגדלישנימבנהלכל•
,אלכסוניות

פנימיותחצרותשתיבמצודות•

חירוםבשעתעליולהגןיוכלושיושביוכךתוכנןהמבנה
לחצראחתכניסההייתהמבנהבכל,מינימאלייםבכוחות
.הקבלהאולםדרךאחתעיקריתוכניסה

משטרת עפולה

טיגארטדגם יסוד של מבנה 
:שתי חצרות

אחת רשמית•
שניה לשירות•

מגדלון

מגדלון
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(המשך)ונופיתאדריכליתחשיבות

לדרישותמענהנתנהמהמבצריםאחדכלתכנית•
למרות,מקומייםואילוציםמצרכיםשנבעוייחודיות
.ובצורהבמראההאחידות

פרטיםמעטועםפשוטיםכמבניםנבנוהטגארטמצודות•
:קישוטייםואלמנטים

משטרהתחנתשלפונקציונאליותעלדגש•

פשוטהעקרוניתתכניתעללהתבססהצורך•
וחזרתית

מינימאלייםובעלותבזמןהקמה•

מושבותיהםבכלאימצושהבריטיםהאדריכליתהגישה•
ומסורתייםמקומייםומאפייניםאלמנטיםשילובהייתה
:בבניה

-והיםהערביתהמסורתיתהבניהשלמאפיינים•
תיכונית

לבניהשהוחדרהבינלאומיהבניהסגנוןשלשילוב•
המקומיהאקליםלתנאיוהותאםהמקומית

י המועצה לשימור אתרים"סקר מבני המשטרה שהוכן עמתוך 

משטרת עפולה



1941בעפולה הטיגרטתכנית סכמתית של מבנה 

הבריטיתממחלקת עבודות ציבוריות AS MADEתכנית 

30-במקום הייתה תחנה מוקדמת שנבנתה בשנות ה•
(.מסומן בכהה)

2תחנה כפרית מדגם •

.'בשלב ב1941-י סולל בונה ב"נבנתה ע•

.תפקידה להגן על תחנת הרכבת ומסילת הברזל•

משטרת עפולה 18
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חצר שירות

חצר רשמית

'בנין ב

'בנין ג

'בנין א
מגורים-2קומה 

מוסך/אורוות

מגדלון

מגדלון

ארכיון ההגנה, מקור אלבום מדן ועד אילת
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1940-מתמונות 
מגדל המים של הרכבת

מבנה תחנת הרכבת

ארכיון המדינה: מקור התמונות
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1940-מתמונות 

מהכביש לכיוון מזרחמבט 

מהכביש לכיוון צפוןמבט 

ארכיון המדינה: מקור התמונות



40-תמונות משנות ה–משטרת עפולה 

1941בזמן הבנייה הטיגרטבניין 

1942מצעד מכבי אש ליד בניין המשטרה 

משטרת עפולה 21

1942מצעד מכבי אש ליד בניין המשטרה 
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1991משנת היתר –הטיגרטבניין
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קומת ראשונה קומת קרקע

מגדלון

מוסך

אורווה

קומת מגורים

משרדים

מגורים

מועדון

שירותים

הטגארטחומת 

חצר שירות

חצר רשמית

מגדלון
כניסה לתחנה כניסת רכבים

מחלקת בינוי

מחסן מוצגים

חדר אוכל

משרדים

משטרת התנועה

ארכיון

שימוש היסטורי

שימוש עכשווי



1941הטיגרטמשטרת עפולה מבנה  1944צילום אויר של עפולה משנת 
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פרט-1944צילום אויר של עפולה משנת 

תחנת המשטרה

תחנת הרכבת

משטרת עפולה 25

ארלוזרובשדרות 
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פרט-2015צילום אויר של עפולה משנת 

גייסט-יעל סיון
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2015תכנית מדידה של התחנה 

חצר שירות

חצר רשמית 'בנין ב

:הטגארטמתחם 

-'בנין א
קומה אחת, מבנה שרות: 1-א
שתי קומות, מגורים+רשמימבנה : 2-א
חדר אוכל: 3-א
(1926-מ)אורוות : 4-א
מוסך: 5-א
שירותים: 6-א

-'בנין ב
יחידת הבינוי/ מועדון
-'בנין ג

משטרת התנועה/ מגורי המפקדים
מגדלונים

צמחיה ותיקה
חומה

'בנין א

מגורים-2קומה 

מוסך/אורוות

2מגדלון

בריכת מים
מועדון

בית 
כנסת

בית 
צביקה

תחנת  
דלק

1-א

2-א

3-א

4-א
5-א

'גבנין 

6-א

חומה

חומה

1מגדלון

בניין היסטורי

בניין לשימור

358

214

376

24

270

158

41

1467

40

:שטחי המבנים–הטגארטמתחם 
-'בנין א

ר"מ382: 1-א
ר בשתי קומות"מ1467: 2-א
ר"מ376: 3-א
ר"מ214: 4-א
ר"מ158: 5-א
ר"מ41: 6-א

ר"מ40-'בנין ב
ר בשתי קומות"מ270-'בנין ג

ר"מ2,948: כ"סה

דונם5.640: הטגארטשטח מתחם 


