"יזמים ויוזמות בבנייה המקומית"
יום שישי ,ה 3-במאי0099-03039 ,
בית שלוש  ,33תל אביב
יו"ר הועדה המדעית לארכיטקטורה ורנקולרית מיכל הלוי בר ויו"ר הועדה המדעית לשימור
ציורי קיר שי פרקש מזמינים אתכם לסיור ב"בית שלוש" וב"קפה לורנץ" (מכון שכטר כיום)
בית אהרן שלוש נבנה במקור כמבנה "בית חלל מרכזי" -תבנית מקומית לבנייה שהייתה
נהוגה בקרב הציבור האמיד בארץ ישראל ובלבנון בסוף המאה ה .00-קירותיו נבנו
מאבני כורכר וחופו בטיח ,בשלד תקרתו הותקנו קורות ברזל (רלסים) וגגו כוסה רעפים .הבית
נבנה בידי אהרון שלוש מחוץ לחומות יפו בסביבות  0903בסמוך למפעל המשפחתי"-האחים
שלוש" לחומרי בניין שהתרחב מייצור מרצפות מלט לייצור מוצרים טרומיים מבטון .מוצרים
אלה שולבו ברבים מבתי השכונות היהודיות והערביות של יפו כמו גם בבית שלוש עצמו.
אדר' אור אלכסנדרוביץ' (נצר למשפחה) יספר על משפחת שלוש ותעשיית הבנייה המקומית,
אדר' אמנון בר-אור יספר על עבודתו כאדריכל שימור המבנה ויותם כרמל מחברת "ארכו"
שעסקה בשימור המבנה יתמקד בפריקסטים וסיפורם ההיסטורי לרבות הדגמת יציקה.
מבית שלוש נמשיך ל"קפה לורנץ"  -בית מגורים ובית קפה שנבנה ב 0991על בסיס בית ערבי
קדום בידי פרנץ לורנץ -מהטמפלרים שהתיישבו במושבה האמריקאית הנטושה .בדומה לבית
שלוש גם מבנה זה נבנה מאבני כורכר מקומיות ,בתוספת רעפים וברזל מיובאים .ב-1909
נוספה למבנה קומה נוספת ששמשה כאולם אירועים למופעים שונים .בית הקפה היה
פופולארי בקרב הטמפלרים וגם בריטים ויהודים נהגו לפקוד אותו .לאחר הקמת מדינת
ישראל ,נמסר בית הקפה לוועד למען החייל שהקים בו מועדון לחיילים .בשנת  2010מכון
שכטר למדעי היהדות החל בתהליך של שיפוץ ,שימור ושיחזור של המבנה ,אשר נחנך בשנת
 3903כמרכז לתרבות יהודית ישראלית עכשווית (רח' אילת  75פינת רח' שלוש).
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על הבית ותהליך שימורו יספרו שי פרקש ששיחזר את ציורי הקיר במבנה ויונית קולב מנהלת
המרכז שתקרין סרט על המבנה.
אם ברצונכם להשתתף בסיור ,אנא השיבו במייל חוזר למזכירות איקומוס-

icomos@bezeqint.net
עלות ההשתתפות למי שאינם חברי איקומוס ישראל –  39ש"ח
בברכה,
יו"ר הועדה לשימור ציורי קיר -שי פרקש.
יו"ר הועדה לארכיטקטורה ורנקולרית -מיכל הלוי-בר.
מזכירות איקומוס ישראל.
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