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זכה  בירושלים  טיכו  בית  של  בהיסטוריה  פעמיים 

שביקשה  אדריכלית  זרוע  לנחת  נתון  להיות  המבנה 

להיטיב את מראהו ולהתאימו לרוח התקופה. בהתאם 

הרוח  הלך  את  מבטא  המבנה  משלבי  שלב  כל  לכך, 

האסתטי המקובל לתקופתו ואת האופנה האדריכלית 

שרווחה בה. 

שביקש  קורנברג  פריץ  האדריכל  זה  היה   1924 בשנת 

אלברט  וד"ר  אנה  הבית,  בעלי  עם  אחת  בעצה 

ומוארת  מודרנית  חזות  הקדום  למבנה  לשוות  טיכו, 

ולהתאימו לייעודו החדש: בית חולים לרפואת עיניים. 

המבנה המקורי שנבנה כמיטב המסורת של סוף המאה 

ה־19, ולו מרפסות זיז, פתחים צרים ומקושתים, כיפות 

איברים"  "השתלת  ואף  פנים  מתיחת  עבר  וקרניזים, 

בדמות התקנת חלונות חדשים והוספת אגפים. בזכות 

בגבולות  ההתערבות  נשמרה  באבן  הבנייה  תקנת 

הכניסה  שחזית  אלא  הירושלמית",  "האסתטיקה 

בוטה,  ואף  מודרנית,  נגיעה  קיבלה  מדרום  הראשית 

אך  לאבן  המשיקים  בטון  וקורות  עמודים  בדמות 

מ־1924  המחודשת  בחזית  למתבונן  בה.  נוגעים  אינם 

רובד   – אחורי  הראשון,  רבדים.  שני  ולה  חזית  נגלית 

מקושתים,  פתחים  ה־19:  המאה  במסורת  היסטורי 

חלונות ותריסי עץ, גמלון ייצוגי וקרניז. השני, קדמי – 

מודרני, ברוח המאה ה־20. רובד זה סימטרי ומשולבים 

בו פתחים מלבניים תמירים, ובמרכז פתח ייצוגי רחב. 

הבנייה  וחומר  הגאומטריה  לראווה  מוצגת  זה  בפתח 

המודרני, עמודים, קורות וגגון בבטון חשוף.

דוד קרויאנקר, שלאחר  זה האדריכל  1981 היה  בשנת 

מותה של הגברת אנה טיכו, נשא במטלת שיקום המבנה 

ובהפיכתו למוזאון. לדברי קרויאנקר הוא ביקש להסיר 

גגון ועמודים, שלא הלם את  "בטון מכוער, עם  מהחזית 

הלא   ,)17  :1994 )שלמון  הבניין"  של  המסורתי  האופי 

התקין  במקומה  קורנברג.  של  המודרנית  הנגיעה  היא 

האסתטית:  השקפתו  את  תאמה  אשר  חדשה  חזית 

"פתח בצורת קשת גדולה ורחבה וכן שני חלונות קמורים" 

)שלמון 1994: 18(. למתבונן בחזית המחודשת מ־1984 

נגלים שלושה רבדים; האחורי – רובד היסטורי, ירושלמי 

קדום: פתחים מקושתים, גמלון ייצוגי וקרניז. המרכזי – 

מודרני, קוסמופוליטי, ואולי גרמני; חזית אבן סימטרית 

ובה משולבים פתחים תמירים מלבניים. הקדמי –רובד 

אקלקטי, ירושלמי: פתח קשתי רחב וייצוגי משני צדיו 

שנתפס  מה  לראווה  מציג  זה  פתח  קשתיים.  חלונות 

רוח  את  התואמת  מסורתית,  ירושלמית  כאדריכלות 

המקום.

לתולדות בית טיכו 

האורבנית  בהתפתחות  כבוד  של  מקום  טיכו,  לבית 

של ירושלים בכלל ובסיפור היציאה מהחומות בפרט. 

בית טיכו נמנה עם הראשונים, ואולי הראשון שהוקם 

ממערב למגרש הרוסים בשטח הכלוא בין תוואי רחוב 

הנביאים של ימינו או רחוב הקונסולים )העתיד לבוא( 

לבין דרך יפו. הייתה זו וילה מבודדת בלב גן המשקיף 

עירוני  שטח  ולימים  לירושלים,  הראשית  הדרך  על 

בית  ובהם:  נוספים  מבנים  קמו  אחריו  ונחשק.  יוקרתי 

הפחה )בית בנין(, בית תבור הלא הוא ביתו של קונרד 

שיק, בית פרוטיגר הלא הוא בית מחנים )בית נבון ביי(, 

קוקיה  בית  קנדידוף,  בית  בורוכוב,  בית  קמיניץ,  מלון 

)לבנים  ספר  בתי  ציבור,  מוסדות  קמו  לצדם  ועוד. 

ולבנות( ובתי חולים )הגרמני, האנגלי ורוטשילד(.

 טירת הגה רשיד

1924-1865 משפחת שייח אשירי, 

עדות ראשונה לקיומו של המבנה מצויה במפת ווילסון 
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יחידים  מבנים  בשני  בה  להבחין  ניתן   .1865 משנת 

קודם,  שנים  כחמש  שהוקם  הרוסים  למגרש  ממערב 

מצפון.  והנביאים  מדרום  יפו  הרחובות  שבין  בשטח 

"בית־בנין",  )או  הפחה"  "בית  הוא  במערב  אחד,  מבנה 

למגרש  יותר  קרוב  השני  המבנה   .)61 חלקה   50 גוש 

לימים   ,22 חלקה   50 )גוש  טיכו"  "בית  הוא  הרוסים, 

גן  במעלה  יפו  דרך  על  השקיפו  המבנים  שני   .)102

ושדרה המוליכה מהם מטה אל דרך יפו. 

בשנת 1880 לערך שכרה את המבנה משפחת וילהלם 

נישא   ,1856 בשנת  ארצה  עלה  שפירא  שפירא.  מוזס 

של  מחברותיה  שהייתה  גרמניה  אחות  יוקל,  לרוזטה 

עסק  שפירא  קומי".  "טליתא  מייסדת  פילץ  שרלוטה 

בסחר עתיקות ובבעלותו הייתה חנות לממכר עתיקות 

ברובע הנוצרי בעיר העתיקה. בשנת 1883 יצא שפירא 

לאירופה עם כתב יד קדום, לטענתו היה זה ספר דברים, 

כדי למוכרו לכל המרבה במחיר. הפריט הוצע למוזיאון 

בבושת  נדחה  שפירא  ליש"ט.  מיליון  תמורת  הבריטי 

נבדק  כנוכל בלי שהממצא שבידיו  ואף הואשם  פנים, 

באופן מדעי. במרס 1884 בעודו באירופה שלח שפירא 

יד בנפשו. אשתו ובנותיו נאלצו לעזוב את ביתן )המבנה 

הנדון( בחוסר כול ועברו לגרמניה. הצעירה מבנותיו – 

מרים )לימים מרים הרי(, גדלה והייתה לסופרת. בשנת 

ובו  הקטנה"1  ירושלים  "בת  ספרה  את  פרסמה   1914

את  בו  תיארה  היא  וכך  בירושלים,  מחייה  תיאורים 

רחוקה  יפו,  בדרך  העומדת  רשיד  האגה  "טירת  המבנה: 

מן העיר, חציה בנוי בסגנון המזרח וחציה מערבי... הבית 

בנוי היה במקום גבוה ולפניו גן היורד במדרגות עד לכביש 

פרי  עצי  השירים;  שיר  גינת  פרסי,  בוסתן  זה  היה  יפו. 

עין  מרהיב  חזיון  והפרחים,  הירק  לערוגות  בינות  שגשגו 

בימי האביב הללו. לאורך השבילים הושיטו האירוסים את 

ספלי האחלמה הקטנים מתוך גביעיהם הארוכים ולאורכה 

כמשוכת־אש.  השושנים  שיחי  להטו  האבנים  גדר  של 

חרשפים סגולים התנדנדו מתחת לענפי הזית האפורים, 

הגפן השתרגה מסביב לתאנה, זו הסתבכה כסוכת־אהבה 

בה חיכו בנות ירושלים למאהביהן.. גם פנים הבית הפתיע 

ציונה )א.פ.  בחינו. הקומה התחתונה כולה בסגנון ערבי. 

הכבדה,  הדלת  את  אהבה  בספר(  מרים  של  דמותה  בת 

מחודדת הקשתות, שנסגרה בלילה במוט השקוע בעומק 

מוגפים  וחלונות  כפות  בעלי  היו  החדרים  כמבצר.  הקיר 

בסבכות, והדמיון נע בין שלוות כנסייה ובין מצוקת בית־

תכנית  על  התרבות  רוח  השפיעה  זאת  לעומת  סוהר. 

צופו  אלא  מסוידים  היו  לא  הקירות  העליונה;  הקומה 

שטוחה  התקרה  תכלת.  זר  להם  ומסביב  גבס  של  בטיח 

במקום  דרור.  ציפורי  של  מעוף  עם  עננים  שני  ומצוירת 

כאן  היו  בחלונות,  והמשולבים  המוצקים  הברזל  מוטות 

כבבתי  לרווחה  פתוחות  וגזוזטרות  קלים,  פלדה  כידוני 

והעין נשקפה מעליהן אל הגן  אירופה קישטו את הבית 

היורד אל כביש יפו, אל שכונת בתים לבנים בתוך ירקות 

גנים – והלאה אל עמק רפאים..." )הרי 1999: 90(

אף  תיאר  מרים,  של  ספרה  את  שתרגם  אסיא,  יעקב 

על  רשיד  "טירת   :)1941( מזיכרונותיו  המבנה  את  הוא 

יעדה  לפי  ותוספות  בשינויים  לעיר,  מחוץ  עומדת  תילה 

הציירת  הבית,  בעלת  עיניים.  לחולי  מרפא  בית  החדש; 

אל  אותי  מזמינה  טיכו,  חנה  מרת  והמחוננת  העדינה 

הדיוטה העליונה. תאומי הכיפות, המפיצים אור כחלחל, 

אינן.  היפהפיות  הקטנות  הגזוזטרות  אולם  כאז,  בעינם 

במקומן מרפסת לרווחה. מה נשתנה המבט! עיר ומלואה, 

האופק.  את  גובלים  גזית  בתי  עם;  המיית  ומשק,  תנועה 

אך אעצום את עיני – ובחזיוני; גינת־ביתן היורדת מדרגות 

גפן סורחת, השקד  זיתים מצלים,  יפו;  מדרות עד לרחוב 

בפריחתו, משוכות שושנים. לאורך הגדר הדחויה מטיילת 

נטית גרון הלוך וטפוף בת־היענה )א.פ. חית המחמד של 

מרים שפירא בילדותה(... "

בסוף המאה ה־19 וראשית המאה ה־20 האזור התפתח. 

בית  ובהם:  בסביבה  הוקמו  רבים  ומוסדות  מבנים 

היתומים האשכנזי הלא הוא בית הספר לבנים הסמוך 

)1881(, בית הספר לבנות ע"ש רוטשילד )1884(, בי"ח 

רוטשילד הסמוך )1887(, בית קנדידוף ממערב )1905( 

ובית קוקיה )1908(.

ברישום המכירה לד"ר טיכו נזכר אדם בשם איסקנדר 

בן שייך א־שירי כבעלים הקודמים של המבנה ולא הגה 

טיכו  בית  לקורות  בפרסומו  אולנדרוף  פרנץ  ראשיד. 

התחקה אחר האיש. אלכסנדר מיכאלוביץ' או איסכנדר 

היו  מיכאל  ואביו  אלכסנדר  אסכיר,  שייך  מיכאל,  בן 

זכו  הנראה  שככל  המדינה"  "אזרחי  רוסיים  נתינים 

בתואר שייח' לאות הוקרה מהשלטונות העות'מאניים. 

מ"האגה  אחר  לא  הוא  אשירי  מיכאל  אותו  כי  ייתכן 

ראשיד" שעליו כתבה מרים הרי.

משפחת  בני  בשכירות  התגוררו  במבנה  כי  ידוע,  עוד 

מרקוף,  משפחת  אדוני,  משפחת  ברוך,  משפחת  ולרו, 

פרומה וזלי ויצמן היא אחותו של חיים ויצמן )שלמון 

.)11 :1994
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בית אלברט ואנה טיכו )איור 1(

במכירה פומבית שנערכה ב־18 באפריל 1924 רכש ד"ר 

אלברט טיכו את המבנה מידי איסקנדר בן שייך אשירי. 

באחד במאי 1924 הושלמה העסקה ביניהם.

ליצחק  נולד  טיכו,  ד"ר  לימים  טיכו,  אלברט  אברהם 

מורביה  בבוסקוביץ,   1883 באוקטובר  ב־27  בר  ואורה 

שבדרום צ'כיה. הוא גדל בבית יהודי מסורתי ובתרבות 

גרמנית. הוא עזב את עיירת הולדתו עת יצא ללימודים 

הוא  בווינה.  רפואה  למד  בהמשכם  בפראג,  אקדמיים 

התמחה ברפואת עיניים אצל טובי המומחים בתחום. 

כרופא עיניים צעיר ונמרץ בווינה גילה ד"ר טיכו עניין 

רב במחלות עיניים בלבנט. בהצעת אגודת "למען ציון" 

שבפרנקפורט פתח בקיץ 1912 מרפאת עיניים בשכונת 

מאה שערים בירושלים. 

גם  אנה,  לדודניתו  נישא  ארצה,  עלייתו  עם   29 בגיל 

היא בת מורביה, ילידת העיר ברנו, והיא בת 18. בתנאי 

התברואה של הארץ ובהיצע שירותי הרפואה הקיימים, 

הטיפול  מחלוצי  והיה  הצעיר,  טיכו  ד"ר  התבלט 

בטראכומה )גרענת(. זמן לא רב אחרי בואו לירושלים 

מעבר  גם  ומנתח  עיניים  רופא  של  שם  לעצמו  רכש 

והודו(.  פרס  מצרים,  סוריה,  )תורכיה,  הארץ  לגבולות 

במרפאתו שבמאה שערים נערכו כבר בשנה הראשונה 

הפכה  מ־1914   .)11  :1994 )שלמון  ביקורים   67,329

המרפאה לבית חולים פרטי. בפרוץ מלחה"ע ה־I שימש 

האוסטרי  הצבא  ליחידות  בדמשק  ראשי  צבאי  רופא 

1919 שבו  ובלבנון, כשרעייתו לצדו. בראשית  בסוריה 

 1922-1920 השנים  בין  ישראל.  לארץ  טיכו  הזוג  בני 

עמד ד"ר טיכו בראש מחלקת העיניים של בית החולים 

רוטשילד, שנבנה מעברו השני של הרחוב, שמולו ניצב 

מניהול  פרישתו  עם   1924 בשנת  אב־שירי.  שייח  בית 

המחלקה בבית החולים, רכש הד"ר טיכו את בית אב־

שירי למגורים, לימים נודע הבית בשם בית טיכו. 

התערבות ראשונה במבנה, 1924 

המודרניסט  לאדריכל  ניתנה  המבנה  שיפוץ  משימת 

ד"ר  מגרמניה.2  עלה  אך  שזה  קורנברג  )פרץ(  פריץ 

טיכו המשיך לעבוד במרפאתו הפרטית במאה שערים. 

מרפאתו  את  שפתח  בעת   1929 בנובמבר   12 בבוקר 

האירוע  געשה.  והארץ  בגבו  נדקר  שערים(  )במאה 

הביא את הזוג טיכו להחלטה להקים את בית החולים 

במקום מושבם הלא הוא בית טיכו. 

בית החולים הוקם בקומת הקרקע כולה, והיו בו חדר 

ניתוח, חדרי אשפוז, וכל הנדרש לניהולו העצמאי של 

בית החולים. בני הזוג התגוררו בקומה העליונה ועמם 

אמה של אנה שניהלה את מטבח בית החולים. מדי יום 

טופלו במקום עשרות חולים, תושבי ירושלים והסביבה, 

על  כשמשפחותיהם  ועניים,  עשירים  וערבים,  יהודים 

שלמרגלותיו.  הרחב  בגן  ממתינים  וגמליהם  חמוריהם 

בית החולים שימש עד שנת 1960 שבה נפטר ד"ר טיכו. 

טיכו  בית  הפך  העשרים  למאה  וה־40  ה־30  בשנות 

הזוג,  בני  של  החברים  לחוג  יקית"  תרבות  ל"בועת  גם 

השפה  אך  העברית,  בשפה  היטב  אמנם  שלטו  אלו 

בין באי הבית היו ד"ר  המדוברת הייתה לרוב גרמנית. 

רופין, הרמן שטרוק, הנרייטה סאלד, ש"י עגנון, מרטין 

בובר, אלכסנדר ברוולד, יוסף זריצקי ועוד. בשנות ה־50 

פטירתו  יום  עד  למיטתו  מרותק  ונותר  טיכו  ד"ר  חלה 

ב־15 באוקטובר 1960.

תם ולא נשלם, בית החולים חדל מלהתקיים, אולם אנה 

טיכו נותרה להתגורר במבנה ועתה כישרונה עתיד היה 

לשגשג. עד עתה הקדישה את זמנה לטובת הקריירה 

המקצועית של בעלה, מעתה התפנתה לעסוק בציור. 

בקומה העליונה, מעל גג בית החולים, הקימה אנה טיכו 

סטודיו קטן הפונה צפונה, שבו "יצרה את נופי ירושלים 

באקוורלים,  ברישום,   )1994 )שלמון  שלה"  הייחודיים 

אך  מלידה  אמנית  הייתה  היא  ובצילום.  בפסטלים 

התפתחותה החלה בגיל מתקדם וכך גם פרסומה. אנה 

טיכו המשיכה ליצור ולהתפתח בסטודיו שעל גג בית 

 .1980 ב־1 במרס  20 שנה עד פטירתה  החולים במשך 

איור 1 | בני הזוג טיכו, מתוך שלמון 1994
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ועימו  ישראל  אמני  בין  כבוד  של  במקום  זכתה  היא 

בפרס ישראל לציור. 

עם  בבתוליה,  הייתה  הארץ  כאשר  ישראל  לארץ  "באתי 

לישראל  בבואי  נשימה...  עוצר  ויופי  עצומים  מרחבים 

הזית  עצי  החשופות,  הגבעות  הנוף,  מגדולת  התרשמתי 

הרגשת  החרוצים.  והמדרונות  והגדולים  העתיקים 

יכולתי  ולא  ונרגשת  המומה  הייתי  והנצח...  הבדידות 

לעבוד." 

לזוג טיכו לא נולדו ילדים, אנה טיכו לא יצרה אסכולה 

בזיכרון  נצרבה  היא  אך  תלמידים,  העמידה  ולא 

התרבותי של אמנות הרישום הישראלי כבעלת סגנון 

ייחודי.

טיכו,  אנה  של  האחרונות  ויצירתה  חייה  שנות  ב־20 

הושכרה קומת הקרקע ברובה לרשות השידור )שירות 

לו  והחדרים הסמוכים  הניתוח  חדר  השידור בשעתו(; 

הושכרו למגורים, והקשר בין הקומות נותק.

התערבות שנייה, 1982 - מוזיאון ישראל

אוספיו  על  הבית  את  טיכו  אנה  הורישה  בצוואתה 

לאירועי  מוקד  שיהיה  וביקשה  ירושלים,  לתושבי 

טיכו  אנה  ישראל.  מוזיאון  של  בחסותו  שונים  תרבות 

הנחתה במשך כשנה את מרבית שלבי התכנון בשיתוף 

פעולה הדוק עם אלישבע כהן, אוצרת מוזיאון ישראל 

הערכי  הצד  את  להבטיח  מבקשת  כשהיא  בשעתו, 

בעיני  ראתה  היא  מדי.  להמוני  יהפוך  ולבל  והתרבותי 

קפה  נאים  בכלים  מגישים  שבו  וינאי,  קפה  בית  רוחה 

שיפוץ  זאכר.  ועוגות  חם  אפפלשטרודל  שמנת,  עם 

הבית והתאמתו לייעודו החדש הופקד בידי האדריכל 

מבאי  קרויאנקר  גוסטב  ד"ר  של  בנו  קרויאנקר,  דוד 

ביתם של בני הזוג טיכו. כך תיאר קרויאנקר את המבנה: 

"אנה טיכו עבדה ויצרה בסטודיו גדול ומואר בצד הצפוני, 

האחורי של הקומה העליונה. הסטודיו היה למעשה צריף 

השנים  המקורי.  לבניין  כתוספת  שנבנה  מכוער,  ופח  עץ 

לקשר  גרמו  זה  בסטודיו  יצרה  שבהן  והפוריות  הרבות 

אמוציונאליב־סנטימנטלי עם המבנה עצמו שאותו רצתה 

שניאותה  עד  לשכנע  הקדשנו...  רבים  מאמצים  לשמר, 

פיסי  במצב  היה  עצמו  הבית  יוסר...  זה  שמבנה  להסכים 

התקרות  הקירות,  של  השלד  למבנה  ופרט  ביותר,  ירוד 

והגגות, לא היה בו דבר הראוי לשימור ולשיקום. הוחלט, 

חדשים.  קירות  וייבנו  ייהרסו  הפנימיים  הקירות  כי 

הקירות שנותרו היו טחובים, ועל כן הוחלט להסיר את כל 

ולטייח  האבן  בסיס  את  לחשוף  הישנות...  הטיח  שכבות 

ביוב,  מים,  לאספקת  חדשה  מערכת  הותקנה  מחדש. 

חשמל, הסקה וטלפון. שיקום הבניין חייב עבודות בידוד 

הקמורים  הגגות,  של  מחדש  ריצוף  וכן  מורכבות  ואיטום 

הייתה  דרום  מצד  לבניין  הראשית  והמרפסות...הכניסה 

מתחת למבנה בטון מכוער, עם גגון ועמודים, שלא הלם 

את האופי המסורתי של הבניין )פרי תכנונו של קורנברג 

ראשית  חזית  נבנתה  השיפוץ  במסגרת   .)1924 בשנת 

שני  וכן  ורחבה  גדולה  קשת  בצורת  פתח  ובה  חדשה, 

חלונות קמורים.. הקבלן.. השתמש באבנים ישנות שפורקו 

מאחד האגפים של הטחנה )א.פ. טחנת הרוח ברחביה( 

לבניית החזית בכניסה החדשה לבית טיכו...מדרגות העץ 

השנייה,  לקומה  הקרקע  מקומת  המובילות  הלולייניות 

בעבר  מוסתרות  היו  טיכו  הזוג  בני  של  המגורים  קומת 

בקיר בלוקים ובו דלת עץ צרה. כדי לחשוף את המדרגות 

היפות הללו בכיוון אולם הכניסה הראשי, הוחלט להרסו.. 

במסגרת השיפוץ נבנתה עלייה לגג החדר הצפוני, במקום 

שבו עמד בעבר נבנה הסטודיו של אנה טיכו... בגלל הערך 

הרב של יצירות האמנות בבניין, הותקנו סורגי ברזל עבים 

ברזל  לוחיות  עם  והדלתות,  החלונות  פתחי  בכל  במיוחד 

חורשת  אופי  האבן...  למזוזת  הסורג  בין  המפגש  במקום 

אך  המקורית,  במתכונת  נשמר  הבית  בחזית  האורנים 

הוספו משטחי אבן עגולים, ספסלים ופנסי תאורה.."

השיפוץ שתכנן קרויאנקר והחל בשנת 1982 היה מקיף 

ביותר. חדרי המגורים שינו את ייעודם לגלריות, חדרי 

אולפני  שנה   20 במשך  שימשו  אשר  הקרקע  קומת 

הקלטה ומשרדים, שינו את ייעודם לספרייה ולמסעדה. 

החלונות,  כל  של  פירוק  גם  כלל  השיפוץ  ועוד,  זאת 

והחלפתם  המקוריים  והסורגים  התריסים  הדלתות, 

בחדשים, הריצוף המקורי חופה בשטיחים מקיר לקיר.

- 2014  לקראת התערבות נוספת במבנה, 

תיק תיעוד וסקר פיסי 

למבנה  פיסי  וסקר  תיעוד  תיק  ערכתי   2014 בראשית 

בהזמנת מוזיאון ישראל כצעד מקדים לתכנון התערבות 

מחודשת במבנה שתכליתה שינויים פנימיים ותוספות3 

היבטים  היסטוריים,  היבטים  נדונו  התיעוד  בתיק 

אדריכליים ופיסיים של המבנה.

ותצ"א היסטוריים  ונבחנו מפות  נאספו  היסטורי.  רקע 

מהמחצית השנייה של המאה ה־19 ועד אמצע המאה 

התפתחות  קצב  את  לאמוד  ניתן  באמצעותן  ה־20. 
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תמונות  לוקטו  הקמתו.  שלבי  ואת  בסביבתו  המבנה 

אשר  וארכיונים  שונים  מאוספים  היסטוריות  ועדויות 

החיו כל שלב משלבי המבנה.

תיאור המצב הקיים. כצעד מקדים להכנת תיק התיעוד 

מבפנים  המבנה  של  ומפורטת4  מקיפה  מדידה  נערכה 

למדידות  וחתכים.  חזיתות  תכניות,  לרבות  ומבחוץ 

ופתחים,  חדרים  מוספרו  שונים,  ביאורים  נוספו 

זיהוי  המאפשרת  קואורדינטות  מערכת  הותוותה 

והפנייה לכל רכיב במבנה ועוד. המבנה תועד בצילום 

תמונות כלליות ותמונות פרטניות של החדרים השונים 

ופרטי הבניין, נידונו חומרי הבנייה וטכנולוגיות הבנייה 

תקופה  בין  השוני  והובהר  שימוש  נעשה  שבהם 

לתקופה.

עבודת  עם  בזמן  בו  נערך  הסקר  פיסי־הנדסי.5  סקר 

התיעוד, ובו נבחן מצבו הפיסי של המבנה, זוהו ומופו 

תהליכי בליה והרס ברכיבי המבנה ובסביבתו.

הערכת משמעות. מסקנות תיק התיעוד הוצגו בהערכה 

 Cultural( תרבותית  משמעות  ובהצהרת   )Evaluation(

חשיבות  מתוארת  שבהם   ,)Significance Statement
אדריכלית־ אורבנית,  תרבותית,  מבחינה  המבנה 

אמנותית, היסטורית וחברתית.

תוצאות הסקר והתיעוד

ההיסטורי  הרקע  וניתוחה,  הבנייה  רכיבי  מלימוד 

ניתן  בו,  הקשורות  והדמויות  המבנה  להקמת  שהוביל 

רשיד(,  הגה  )טירת  מהקמתו  שלביו,  כל  את  להציג 

שתכנן  טיכו  הזוג  של  הראשונה  ההתערבות  דרך 

וכלה  ה־20 של המאה הקודמת  פריץ קורנברג בשנות 

בהתערבות השנייה בשנות ה־80 שתכנן דוד קרויאנקר.

 טירת הגה רשיד

1924-1865 בית משפחת שייח אשירי 

בין  טובה  התאמה  מציג  המבנה  של  אדריכלי  ניתוח 

חדרים  ,2 )איור  הקרקע  בקומת  הקמרונות   ששת 

106-100( לארבעת הקמרונות בקומה העליונה )איור 

3, חדרים 200, 202, 204, 205(. אלא שבעוד קמרונות 

קומת הקרקע יוצרים מלבן, קמרונות קומה א' יוצרים 

 201 חדרים  )הצפוני־מערבי,  הנותר  השדה   .L צורת 

ו־203( מוקף קירות שונים, והתקרה בו שטוחה. מכאן 

מלבנית  קרקע  קומת  בעל  היה  המקורי  שהמבנה 

מרפסת  הצפונית־מערבית  שבפינתה  קומה  ומעליו 

פתוחה. בחזיתות המבנה ניכר תפר אופקי בין הקומות. 

מכאן שבשלב ראשון הוקם מבנה חד קומתי ללא קשר 

 117 חדרים   ,2 )איור  מצפון  הקמרונות  לאגף  מבני 
ו־118(.6

דו־ נוסף מבנה קמרונות  אל הפינה הצפונית־מערבית 

מצפון  ומרווח  גדול  האחד  חללים,   3 בבסיסו  קומתי, 

מדרום  טיכו(  ד"ר  של  הניתוח  חדר  לימים   ,115 )חדר 

 )110 )חדר  יותר  ולאורך החזית המערבית קמרון קטן 

מעל  בקומה   ,)111 )חדר  למעבר  קטן  קמרון  וביניהם 

206( ולו קירות  110 )חדר  נבנה קמרון אחד מעל חדר 

איור 2 | תכנית שלבים קומת קרקע

איור 3 | תכנית שלבים קומה א'
שרטוט: א' פרוינדליך, 2014
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בקומת  הקמרון  את  במלואו  חופף  הוא  אך  צרים, 

מנזרי"  "קמרון  מסוג  הם  הקמרונות  כל  הקרקע. 

א'  בקומה  המרפסת  תקרת  כיפה.  צורתו  שמבחוץ 

נוספה ככל הנראה כבר בשנות ה־80 של המאה ה־19, 

"בת  אם להסתמך על תיאוריה של מרים הרי בספרה 

שטוחה  תקרה  במפורש  המתארת  הקטנה"  ירושלים 

בקומה העליונה.

חזית המבנה הראשית )איור 4( פנתה לדרום )דרך יפו(, 

מקושתת.  פתחים  ומערכת  זיזיות  מרפסות  זוג  ובה 

לווילות  בדומה  יפו,  דרך  אל  שדרה  הוליכה  מהמבנה 

שבין הרחובות נביאים ויפו )בית נבון, בית הפחה, מלון 

קמיניץ ועוד(. 

בשלב זה הוקם אם כן מבנה אופייני לסוף המאה ה־19, 

שאליו נספח אגף נוסף מצפון־מערב, ככל הנראה אגף 

בדבוקת  התחומה  חצר  צפון,  מצד  ומאחוריו,  שירות, 

קמרונות אי־רגולרים וקטנים.

,1924  בית אלברט ואנה טיכו 

התערבות ראשונה 

שנת 1924 הייתה נקודת מפנה בהיסטוריה של המבנה 

ושל המגרש. המבנה שרכש הזוג טיכו לוותה בהתערבות 

דרמטית במבנה, שתכנן האדריכל פריץ קורנברג, אדריכל 

מובהקות.  "מודרניסטיות"  נטיות  בעל  יהודי־גרמני 

בהתבוננות בחזיתות המבנה הקדום, ניכר כי המזוזות 

 ,109 המלבניות שלהם וקורה אופקית עליונה )חדרים 

110, 128, 129, 130, 207 ,208, 224( "הושתלו" לקירות 

האבן במקום הפתחים המסורתיים דוגמת אלו ששרדו 

בחזית הדרומית )איור 5(, והמערבית. בהיעדר תכניות 

החלפת  כי  לשער,  רק  נותר  האדריכל,  של  מקוריות 

המזוזות המקוריות של המבנה הקדום הם פרי תכנונו 

האווירה  את  לפוגג  וכדי  ולקדמה,  לחדשנות  וביטוי 

שאותה היטיבה לתאר מרים הרי "נע בין שלוות כנסייה 

גדולים  החדשים  הפתחים  בית־סוהר".  מצוקת  ובין 

ורחבים בהרבה מהמקוריים, ולבד מהחזות החיצונית, 

הוחלפה גם הקשת הפנימית של הפתח בקורה אופקית 

עשויה קורות פלדה מטויחות. נוסף לשינויים בחזיתות 

בחזית  שלם  אגף  קורנברג  הוסיף  הקדום,  המבנה  של 

הדרומית של המבנה )איורים 2, 5( ולו תקרה אופקית 

המרפסת  מעל  א'.  לקומה  רחבה  מרפסת  המשמשת 

ובה צמחים מטפסים  נבנתה פרגולת עץ בכל שטחה, 

כדי להצל בימות הקיץ. עדות לתוספת זו מצויה בציור 

גן טיכו של זריצקי משנת 1926.

קורנברג הגדיל לעשות בחזית הדרומית של התוספת 

שבה קבע פתח פורמלי רחב עשוי קורות ועמודי בטון 

המנותקים אך במעט מקיר האבן. פתח זה הוא בבחינת 

אמירה אדריכלית מודרניסטית )איור 5(. הפתח הוליך 

איור 4 | טירת הגה רשיד, חזית דרומית
שרטוט: א' פרוינדליך, 2014
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למבואה המוקפת חלונות עץ גדולים ומודרניים, דומים 

לאלו שנקבעו בחזית החיצונית. 

שטחה  מרבית  המבנה,  בחזיתות  מההתערבות  לבד 

הקדום  למבנה  הצפוני  האגף  בין  התחומה  החצר  של 

נבנתה, על אף הבדלי המפלס ביניהם )כ־80 ס"מ(; נבנה 

אשפוז,  לחדרי  ששימש   116 חדר   – ידיים  רחב  חדר 

לחזית הצפונית נוסף אגף צר חדרים 112 ו־114 בקומת 

הקרקע ו־207,208 בקומה א', אשר שימשו למעבר בין 

חדר  נקבע  האחרון  בזה  110ו-115,  חדרים   116 חדר 

הניתוח. נקבעו בו פתחי אור גדולים, ובחזית הצפונית 

נקבע חלון חיצוני רחב ידיים ולו גגון בטון. 

116, מבנה  לימים, הוקם על גג בית החולים מעל חדר 

שימש  בהם  המזרחי  החדר  חדרים.  שלושה  ולו  קל 

עץ  נבנה  הוא  כי  וניכר  טיכו,  אנה  של  הציור  סטודיו 

וקורה בלוחות אסבסט )איור 6(. שני החדרים הנוספים 

שימשו ככל הנראה לאחסון לצורכי הסטודיו. במהלך 

אפשר  אשר  ממזרח,  מדרגות  גרם  נוסף  ה־50  שנות 

גישה ישירה לסטודיו מצפון ללא מעבר בבית החולים. 

גרם מדרגות זה אפשר לבטל את גרם המדרגות הפנימי, 

וכך להשכיר את כל קומת הקרקע.

 1924 בשנים  נערכה  במבנה  ראשונה  התערבות 

לכת  מרחיקת  אדריכלית  התערבות  זו  הייתה  ו־1929. 

למבנה  להקנות  ביקשה  אשר  קורנברג,  אדר'  שתכנן 

בנויים  שטחים  תוספת  לצד  ופתוחה,  מודרנית  חזות 

והתאמתו לבית חולים. 

איור 5 | בית טיכו, חזית דרומית משוערת התערבות ראשונה )1924(
שרטוט: א' פרוינדליך, 2014

איור 6 | בית טיכו, חזית מזרחית
שרטוט: א' פרוינדליך, 2014
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1982  בית טיכו מוזיאון ישראל, 

התערבות שנייה

האתגר שעמד בפני העוסקים במלאכה היה ניכר, שכן 

20 שנות שכירות בקומת הקרקע נתנו את אותותיהם 

במבנה, גם קומת המגורים של אנה טיכו הייתה במצב 

פיסי ירוד. 

תודות  הן  זה  בשלב  שנעשו  העבודות  בדבר  המידע 

פרסומים  המוזיאון,  בארכיון  שנמצאו  תכניות  לחלקי 

ההתערבות  היסטוריות.  ותמונות  האדריכל  של 

שנעשתה במבנה הייתה נרחבת ומקיפה וכללה תוספות 

כך   ; בניין  פרטי  ופירוק  אגפים  של  הריסה  לצד  בנייה 

הוסרו באופן גורף כל חלונות המבנה ודלתותיו, לרבות 

בחדשים;  והוחלפו  והסורגים  התריסים  משקופיהם, 

חלונות העץ הוחלפו בחלונות מפרופיל פלדה )"בלגי"( 

הרי  מרים  שתיארה  כפי  קלים"  פלדה  "כידוני  הסורגים 

בבניין,  האמנות  יצירות  של  הרב  הערך  "בגלל  הוחלפו 

הותקנו סורגי ברזל עבים" כפי שתיאר אדריכל השיפוץ 

מקיר  שטיחים  כוסתה  כולה  הרצפה  קרויאנקר.  דוד 

אנה  של  הסטודיו  מנגד,  שופץ,  המדרגות  גרם  לקיר. 

טיכו לרבות המחסנים הצמודים לו פורקו חרף ה"קשר 

אמוציונאלי־סנטימנטלי עם המבנה עצמו שאותו רצתה 

נבנה  במקומו  קרויאנקר,  כדברי  טיכו("  )אנה  לשמר 

חזות  בעל  הוא  חוץ  שכלפי   )209-200 )חדרים  מחסן 

כשל תוספות הבנייה של קורנברג. 

נוסף מחסן קטן למטבח )חדר 122( ומחסן נוסף צמוד 

לגבול המגרש המערבי )חדרים 120 ו־125 בשנת 1986(, 

הדרומית  המרפסת  אל  העולות  פח  מדרגות  נוספו 

הצפונית  המרפסת  את  הסוגרים  וסורגים  ממערב, 

הדרומי־מזרחי  בחדר  גלריה  והותקנה  ולמבט,  לכניסה 

אולם  נחפרה.  שרצפתו  לאחר   )109 )חדר  המבנה  של 

בחזית  הייתה  ביותר  הדרמטית  שההתערבות  נדמה 

הדרומית של המבנה, התערבות ששינתה את מראהו 

של המבנה מקצה לקצה בדומה להתערבות ההיסטורית 

 - חשבונו  על  מסוימת  ובמידה  קורנברג,  קודמו  של 

במרחק  הותקנה  ובמקומה  פורקה  המקורית  הכניסה 

מה מהחזית המקורית )1924( חזית חדשה בחיפוי אבן, 

מקושתים,  חלונות  צדיה  ומשני  גדולה  קשת  במרכזה 

את  יותר  כתואמת  האדריכל  ידי  על  שנתפסה  חזית 

קרויאנקר  של  התכנון  בחלופות  מעיון  המבנה.  אופי 

נותרה  המקורית  החזית  התכנון  חלופות  שבכל  עולה 

במקומה, האחרונה שבהן נערכה באוקטובר 1980 ורק 

1981 ניתן להבחין בחזית כפי  בתכניות העבודה מיולי 

שנבנתה )איור 7(.

ה־80 למאה העשרים, על  ההתערבות בראשית שנות 

כוללות  קרויאנקר,  אדר'  שתכנן  ישראל  מוזיאון  ידי 

ורכיבים  אגפים  פורקו  שבגינן  למבנה  שיקום  עבודות 

לשימוש,  ראויים  כבלתי  או  אסתטי  כמפגע  שנתפסו 

שירות  אגפי  נוספו  חדשים,  בניין  פרטי  הותקנו 

והותקנה  הכניסה  חזית  פורקה  אסתטיים  ומשיקולים 

חדשה במקומה.

דיון ומסקנות

המבנה  בשיקום  צורך  היה  ההתערבויות  בשתי 

 .)Adaptation( והתאמתו לשימוש חדש )Rehabilitation(

איור 7 | מוזיאון ישראל, חזית דרומית שלבי בנייה
שרטוט: א' פרוינדליך, 2014
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ניכר כי שתי הגישות אינן תואמות את גישות השימור 

המודרניות כפי שנוסחו באמנות השימור משנות ה־60 

בורה,  ואמנת  ונציה  אמנת  דוגמת  העשרים,  למאה 

המציינות התערבות מינימלית, הבחנה בין ההתערבות 

למקור ועוד. 

 )Integrity( וביושרה   )Authenticity( באותנטיות  הדיון 

בכל אחת מן ההתערבויות מצביע על הבדל מהותי בין 

שתי הגישות לשיקום המבנה.

לב,  בתום  רבה  במידה  נעשתה  הראשונה  ההתערבות 

ברוח חדשנות התנועה המודרנית וההגירה התרבותית 

בית  נוסחו עקרונות שימור. בהקמת  מאירופה, בטרם 

החולים ובית המגורים של הזוג טיכו לא נלקחו בחשבון 

והעדפות  פונקציונליים  היבטים  אלא  שימור  צורכי 

הזוג  בני  ביקשו  בבחירתם  ותרבותיות.  אסתטיות 

ולשלבה בקיים.  טיכו להביא מתרבות מולדתם ארצה 

התערבות זו נעשתה באופן מובחן וברור מהמקור, על 

ובלי  ככזו,  ולעתים הרסנית.  אף שהייתה אינטנסיבית 

 .)Integrity( כוונת מכוון, בעלת מידה מסוימת של יושרה

שלב הבנייה הראשון, ביטוי לבנייה החדשה בירושלים 

מחוץ לחומות במחצית השנייה של המאה ה־19, נותר 

שיקף  השלם  והמבנה  החדשה,  מההתערבות  מובחן 

מבחינה אדריכלית את האינטגרציה התרבותית שבית 

הזוג טיכו ביטא לאורך שנות פועלם.

הייתה לשמר  ה־80, הכוונה  בשנות  בהתערבות השנייה 

ברוח  טיכו  הזוג  בני  של  התרבותי  מפעלם  זיכרון  את 

של  לשלוחה  המבנה  והפיכת  טיכו  אנה  של  צוואתה 

שיקום  עבודות  כללה  ההתערבות  ישראל.  מוזיאון 

לקליטת  התאמה  מודרניות,  תשתיות  התקנת  ובהן: 

מבקרים, טיפול בהזנחה ממושכת של המבנה )למעלה 

מרבית  ועוד.  הקרקע(  קומת  של  שכירות  שנות  מ־20 

קהל,  לביקור  והותאמו  נשמרו  שוקמו,  המבנה  חללי 

בין ביה"ח  גרם המדרגות הפנימי אשר קישר  גם  בהם 

קשר  משמש  ועודנו  טיכו  הזוג  של  המגורים  לקומת 

ומעבר בין הקומות. עם זאת העבודות כללו גם החלפת 

כדי  ומסגרות  נגרות  פרטי  כריצוף,  מקוריים  פרטים 

לעמוד בצורכי השימוש המחודש, יתרה מזאת, סטודיו 

נעשה  זה  פירוק  אולם  פורק,  טיכו  אנה  של  הציור 

בסטודיו  ויצרה  עבדה  טיכו  "אנה  אסתטיים  משיקולים 

גדול ומואר... הסטודיו היה למעשה צריף עץ ופח מכוער 

נוסף  הסטודיו  במקום  המקורי"  לבניין  כתוספת  שנבנה 

בסגנון  מבחוץ  ואבן  מבפנים  בלוקים  בנוי  צר  אגף 

שההבחנה  ובאופן  הקודמת,  ההתערבות  של  הבנייה 

בקיא  שאינו  למי  אפשרית  אינה  לתוספת  המקור  בין 

והשנויה  הדרמטית  ההתערבות  המבנה.  בתולדות 

ביותר במחלוקת היא התקנת החזית החדשה בכניסה 

ברוח  שהותקנה  המודרנית  החזות  הקרקע.  לקומת 

נתפסה  ה־20,  שנות  בסוף  טיכו  הזוג  בני  של  דמותם 

מכוער...  בטון  כ"מבנה  ה־80  בשנות  קרויאנקר  ידי  על 

שלא הלם את האופי המסורתי של הבניין" )שלמון 1994: 

במקומה  והותקנה  הישנה  החזית  הוסרה  כן  ועל   )17

חזית חדשה אשר תאמה את תפיסת האדריכל כחזית 

מבנה ירושלמי. כיום בית טיכו נצרב בזיכרון הציבורי־

אדריכלי על ידי חזית זו ולה שלושה רבדים היסטוריים 

קדום,  ירושלמי  היסטורי,  רובד   – אחורי  ותרבותיים; 

המרכזי – מודרני, קוסמופוליטי, הקדמי – רובד אקלקטי 

- נוסטלגי, בסגנון "ירושלמי". ספק רב אם הציבור מודע 

למשמעויות רבדים אלו, ולשיוכם לתקופת בנייתם.

מגורים  ובית  חולים  בית  לתכנן  בבואו  קורנברג  פריץ 

בהתאם למשאלות ליבם של הזוג טיכו במחצית השנייה 

של שנות ה־20 של המאה הקודמת, היטיב לבטא את 

רוח התקופה ומטענם התרבותי מחד ולשלבם במבנה 

קמרונות קדום מאידך. 

ישראל  למוזיאון  שלוחה  לתכנן  בבואו  קרויאנקר  דוד 

 – כפול  אתגר  בפני  עמד  טיכו,  אנה  של  צוואתה  ברוח 

שימור  עם  בבד  בד  החדש  לייעודו  המבנה  התאמת 

פועלו  את  מסכם  הוא  טיכו.  הזוג  בני  של  מורשתם 

מקווה  "אני  בדברים;  ה־80  בשנות  השיקום  כאדריכל 

נוסטלגי  שהצירוף הייחודי של אתגר מקצועי עם מטען 

ההולם  תרבותי  אומנויות  משכן  לתכנן  לי  אפשרו  אישי, 

בצורתו ובאופיו את משאלות ליבה של אנה טיכו".

ההתערבויות  מן  אחת  כל  לשפוט  הוגן  זה  יהיה  לא 

מבעד לעדשות שימור מחמירות, כפי שהתפתחו וכפי 

ובהם  העשרים,  המאה  של  השנייה  במחצית  שנוסחו 

מושגי האותנטיות והיושרה, אולם אי אפשר להתעלם 

ההתערבות  עוותה  ה־80,  בשנות  שבהתערבות  מכך 

הקודמת משנות ה־20, אשר נעשתה בהתאם למשאלות 

ליבם ומטענם התרבותי של בני הזוג טיכו, הלא הם היו 

מושא השימור עצמו בשנות ה־80 וגם היום.
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הערות
הספר תורגם לעברית בידי יעקב אסיא, וראה אור בהוצאת לוינסון1975. הוצאה מחודשת בהוצאת אריאל 1999.  1

עם עבודותיו נמנים: 1922 המרכז המסחרי בחיפה, 1930 חדר האוכל בגבע, 1931 בית ש"י עגנון בירושלים ועוד.  2

בתכנון של תמי יניב אדריכלות.  3

ע"י מבט – טכנולוגיות מדידה בתלת ממד בע"מ ובהזמנת מוזיאון ישראל.  4

בשיתוף מהנדס שימור אינג' עופר כהן.  5

אגף זה היה חלק מדבוקת קמרונות ששרדו עד הפיתוח העירוני בשנת 2007, שבמהלכו נפרצה סמטת טיכו.  6
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