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ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי       

מצפה  , המסעדה המסתובבת, מגדל המים: המבנה המתועד
מגדל העמק: שם היישוב

לצד גבולו הצפוני של עמק יזרעאל, שלוחת הרי נצרת ולמרגלות עמק יזרעאל: מיקום היישוב

)דיל'מוגש הכפר הערבי הסמוך אל "ע(דיל'מוג: שם קודם של היישוב

1952/3: שנת ההקמה של היישוב

החלטת ועדת השמות הממשלתית  -" משום שהיישוב מתנשא כמגדל ומשקיף על העמק: "מקור שם היישוב

)1953במארס 5(

:המגדל
1982-1985: שנת הקמה של המבנה

אילן להב: האדריכל

תושיהחברת , נחמן ניר: המהנדס

טבעון, חיים כרמי: הקבלן  שהשלים את הבנייה

רפי עדן: יזם

ק"מ300: קיבולת

'ד20.718: שטח

שכונת נוף העמק מגדל העמק: מיקום המבנה

הנדיב פינת לוע הארי' רח

מעל פני הים'  מגדל העמק  מ280: גובה

מעל פני הים' מ297ברום  : הגובה במיקום של המגדל

,הרי נצרת והר תבור-הגליל התחתון , הרי הכרמל, עמק יזרעאל: נוף

הרי אפרים ומנשה

ישראלרשות מקרקעי : בעלות קרקע
באדיבות עיריית מגדל העמק, מהרחפןמגדל העמק במבט 

הדמיה של המגדל
מדידותאזוטגולן . א.י א"המועצה לשימור אתרים ע
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סטטוטורייםנתונים 1.2

נתונים כלליים

קואורדינטות
X 224178
Y  731009

שכונת נוף העמק בשלוחה המזרחית של העיר: תיאור המקום

7491היתר : תכנית מאושרת
30.8.1980בתאריך 

7666/3תיק 

65חלקה17450גוש
אילן להב: האדריכל

'  תושיה, 'נחמן ניר: המהנדס האחראי לביצוע השלד
:  גולדשמיטפאול : קבלן משנה הקיבוץ הארצי

המגדל לכיוון דרום מזרח

תיק התיעודמטרת 1.3

התיעוד נוער  . מיועד לשמש כמוזיאון לעיירת הפיתוח מגדל העמקהמבנה 
במטרה לפרוש את המידע  , התכנון והביצוע, לחקור את תולדות המבנה

הסיפור יכול להיכלל . הנחוץ לקראת שינוי הייעוד של המבנה כמוזיאון
והפיכתו של המגדל  , בסיפורה של מגדל העמק מעיירת פיתוח לעיר פיתוח

.  לסמל לפיתוח והצמיחה של העיר



2018עכשוויים לוויןצילומי 
פארק  , שכונת נוף העמק. 2, מגדל העמק. 1

. 5המגדל . 4קטע מהשכונה והמגדל , הזיתים
המגדל בתקריב

צלום אוויר עדכני   ר אסתי ינקלביץ"ד 5תיק תיעוד  היסטורי       

1 2

3 4
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ר אסתי ינקלביץ"ד מפה עדכניתתיק תיעוד  היסטורי       

,מפת רחובות מגדל העמק1.
,שכונת נוף העמק. 2
, הנדיב, יסמין' רח-המגדל . 3

לוע הארי
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המגדל מסומן כריבוע אדום מבנה לשימור. מתוך תכנית מתאר למגדל העמק, שכונת נוף העמק

מגדל המים והמסעדה
מגדל העמק ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי        

16.5.2017
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ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי       

המגדל3שביל גישה למגדל . 2מלון ובריכת שחייה . 1:  תכנית הסביבה מקורית
מגרשי טניס  , אורוות חוות רכיבה. 6כלי רכב 70חנייה ל . 45

אזוטג.א.אמתוך תכנית המדידה , תרשים סביבה



תכנית המים למגדל העמק ולשכונת נוף העמק  

ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי       

תכנית אב למים מערך 
1989מפעלי מקורות ינואר 

325שכונת נוף העמק אזור לחץ 

מגדל המים המתועד תוכנן לתת מענה  
לאספקת המים לשכונה החדשה  

מגדל העמק  . נוף העמק, שנבנתה
האזור  . 1, חולקה לשלושה אזורי לחץ

ברום  (דונם  4400הדרומי שטח של 
אספקת המים  ) ומטה' מ225של 

אזור  . 2. מבריכות קיימות של מקורות
רום טופוגרפי  (דונם 1500-הביניים  כ

האזור  . 3) 'מ+ 270ועד ' מ+ 200מ 
רום טופוגרפי  (דונם 700-הגבוה כ

אספקת המים מהמגדל  ) 'מ+ 297
שלו יהיה ב המיכלהמתועד שתחתית 

.  'מ+ 325
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ניתוח אדריכלי

הרגל והמגדל היצוקים  , הסגנון האדריכלי של המבנה. מבנה פונקציונלי שבא לשרת את המטרה לשמה הוקם, מגדל המים של מגדל העמק נבנה בדומה למגדלי מים אחרים מבטון חשוף
אדריכלים ומהנדסים השקיעו  . גן שאול ועוד–רמת גן , המגדל החדש–גדרה , בני ברק, בטבריה' שיכון ד, מזכירים מחד את מגדלי מים המים שנבנו בשנות השבעים ברחבי הארץ, מבטון

אלא שהמגדל של מגדל העמק הינו ייחודי בכך שביקשו . כך גם מגדל המים של מגדל העמק. דבר שהפך אותם ליצירות פיסוליות במרחב הציבורי, יצירתיות לא מבוטלת בתכנון המגדלים
וניתן להתרשם שהאדריכל אילן להב ביקש לשוות למבנה חזות מיוחדת באמצעות פתחי חילון עגולים  , פונקציה שלא הייתה בשימוש עד אז בארץ, לשלב בתוכו גם מסעדה מסתובבת

חלונות אלה היו  . החלק העליון כלל חלונות רחבים שיאפשרו את הצפייה בנוף הפתוח לכל הכיוונים-ק ואזור המסעדה"מ300ומרובעים מחד ומגדל ששילב בתוכו בריכת מים בנפח של 
.  כאילו היא מפלחת את המסעדהנראתהרגל של המגדל . ומעליהם חלון נוסף, מיועדים להיות מחופים בהצללה בזווית כלפי מטה ואילו החלון היה מיועד להיבנות בזווית כלפי מעלה

לאפשר את הפעלתו של מגדל המים  , וניתן להתרשם שהשלמת העבודה הייתה מכאן ואילך מיועדת מטרה, בשלב שבו נקלעה הבנייה למשבר הוא חדל ללוות את הפרויקט, לדברי להב
מרפסת  . והתוכנית המקורית לא הושלמה, שורה של פתחי חילון מלבניים מתחת למגדל ועגולים בחלקו העליון, הקבלן המבצע לקח ככל הראה חרות לעצמו הוסיף עיטור. בהוצאה מינימלית

.התצפית שונה אם כן מזו שתוכננה
.  חלקם ממוקמים ברגל של המגדל והאחרים במגדל עצמו, במבנה סדרה של חלונות: טיפולוגיה של החילון

מעל סדרה של פתחים עגולים המזכירים פתחי אוורור במבנים. מעליהם שורה של מלבנים הממוקמים לרוחב, המרווח בין העמודים יוצר מלבנים מוארכים,  ברגל המבנה
מעל מלבנים גדולים ומעליהם  , היסטוריים

בשולי בריכת המים שקעים. מלבנים קטנים
,  )לא מופיע בתכנון המקורי(עגולים 

מעל מלבנים רוחביים ובחלק העליון
לא מופיע בתכנון  (סדרה של פתחים עגולים 

).המקורי

ביצוע1979תכנון 

ערך אורבני אדריכלי והיסטורי  
המיקום באזור הגבוה של מגדל העמק בשכונת נוף העמק מעיד על  ) ראו בהרחבה במגדל בסמל העיר(ולראיה המגדל שולב בגרפיקה של העיר , למבנה ערך אורבני בנראות שלו ממרחק

יש לו , הגם שלא צלח מסיבות כלכליות, הניסיון ליצור שילוב פונקציונלי בין מגדל מים ומסעדה היה ראשוני בארץ.  ממנה אפשר לצפות על נופו של עמק יזרעאל והסביבה, אופייה של השכונה
.  חשיבות אדריכלית והיסטורית

אנלוגיה לתקופת הבנייה וסגנון בנייה
כלומר הצרכים התפקודיים של הבניין על חלקיו השונים הם שקבעו את הצורה  ולא  , הסגנון הצורה נובעת מהפונקציה.  מדובר כאמור באדריכלות של שנות השבעים של המאה שעברה

).  ראו בהרחבה בנושא מגדלי המים(מגדל מים עגול ועל כן אין חזית אחת למבנה הוא זהה בכל היקפו , הסימטריה של המבנה נובעת גם היא מהפונקציה של המבנה.להפך

ר אסתי ינקלביץ"ד 10ניתוח אדריכליתיק תיעוד  היסטורי        



מגדלי מים  
לעיתים,עגוללעיתים,עמודיםגביעלהמיםמיכלממוקםכללבדרך,מיםלמגדלישונותדוגמאותקיימות.ימינוועדהראשונההעלייהמימיהארץבנוףמוכריםמיםמגדלי
מאגרשבהםבמקרים,מיםבריכת,קידוח,מאגרחיצונימיםממקורמוזןהוא.ליישובמיםלאספקתמענהלתתבאהמיםמגדל.מגדלבצורתצינורדמויישהםויש,מצולע
המשאבותמתפוקתקטנההמערכתכשצריכת.במערכתהמיםויסותלביןהמיםאגירתביןמתחלקיםתפקידיו.לצרכןהמיםאספקתאתלהבטיחמכדינמוךהמים

.במערכתהמיםלחץאתלווסתהואהמגדלתפקיד.הצרכניםשלהמשתנותהדרישותלביןהמיםאתהמזרימות
,משאבה,בארכללבדרךכללווהןמצומצמותהמיםאספקתמערכותהיוהראשונההעולםמלחמתעד.השניםבמהלךהשתנוהפעלתוואופןבמערכתהמגדלמיקום

מהנדסים.יותרמסועפותמערכותלשימושהוכנסוהיישובהתרחבותעם,המנדטבתקופת.ידניבאופןוהופעלודיזלאוקרוסין,קיטורבאמצעותשהופעלמנועיותרומאוחר
בעזרתהועלוומהםלבריכותהוזרמוהמים.החוףובמישורבגליל,יזרעאלבעמקהחדשיםביישוביםהמיםמערכותבתכנוןחלקלקחוהעשריםבשנותלארץשהגיעועולים

ישראל-בארץהפךהמיםמגדל.החדשותהיישובנקודותשללקרקעהעלייהאתשאיפשרההצפונילנגבמיםמערכתתוכננההארבעיםבשנות.המיםלמגדלימשאבות
השוניםהתפקידים.ונגבהמרדכיידשלבמקרהכמולסמלהיוחלקם.ובנוףהיישובשלבהיסטוריההמיםמגדלהשתלב,התפקודיתלתכליתומעבר,ייחודילמבנה
משולביםוהםכבודשלמקוםהמיםלמגדלישמורהציוניבאתוס.נוספתחשיבותלהםהקנומוגניםשמירהומגדליתצפיתכמגדליביטחוןלצורכיבעיקרהמגדליםשמילאו

איבדו,יישובהוקםמקוםובכלהתחזקההישראליתשהנוכחותאחרי.החמישיםשנותשלהפיתוחבעיירותגםובהמשךהוותיקיםביישוביםהמתחדשתלבנייהכסמל
.נזנחוזאתובעקבותירדההסימבוליתשחשיבותםהרי–בפעילותםהמגדליםהמשיכוהמיםלמערךייעודיתשכפונקציהאףאל,מחשיבותםהמיםמגדלי

מקורותמספרמשולביםאלהבמערכות.חדשותובשכונותבעריםבעיקר,יותרומורכבותגדולותמיםאספקתבתכניותכיחידההמיםמגדלמשתתף,המדינהקוםמאז
-בארץהמיםמגדליהתפתחות,שוסטרמןנחמנירבקה:מתוך(.ענקובריכותאלקטרוניותאוחשמליותשאיבהתחנותעם–ארצייםמיםוקווימקומיותבארותלמשל–מים

.)1993-1891,בישראלמיםמגדלי'התערוכהקטלוג,ישראל
בצריכתלשינוייםלהגיביכולותאשרבקרהמערכותעםמודרניותבמשאבותומשתמשותשלהםהמיםאספקתממערכתהמיםמגדלאתמוציאותרבותמדינות,כיום

מגדלימספר.יהרסולאכןועלואנדרטאותאדריכלייםדרךציוניכאלמהםכמהאלמתייחסיםוכיום,התעשייתיתהמהפכהבתקופתנבנובעולםרביםמיםמגדלי.המים
.העליונותבקומותמסעדותעםמיםמגדליאפילוישנם.תצפיתנקודתהמשמשיםמיםמגדליישנם.ייחודייםמלוןבתיאויוקרתיותגגדירות,דירותביתלהיותהופכיםמים
ובולטיםלגובההמתנוססיםמיםמגדלי.העמקמגדלשלבמקרהכמו,ועודסלולריותאנטנותאורדיושידוריכמותקשורתלאמצעיכמתקןמיםבמגדלילהשתמשגםנפוץ

.השבעיםבשנותנבנומרביתם,ועודנתיבות,גןרמת,גדרה,ברקבני,עיליתבטבריהגםישלמרחוק

בצרהכפר סירקיןא"החשמל בת' רחהוד השרון פתח תקווה, לשעבראטינגוןחוות  רחובותנחשולים

הצילומים בעמוד זה צולמו על  
נדלו  . שרון רז, ידי

https://sharonraz.wמהאתר
ordpress.com/2010/08/29/
%D7%9E%D7%92%D7%

93%D7%9C%D7%99-
%D7%9E%D7%99%D7%

9D-
%D7%91%D7%99%D7%
A9%D7%A8%D7%90%D

7%9C/.

יד מרדכיכפר יהושעמונדתל 

מגדל המים והמסעדה
מגדל העמק ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי        

רמת גן
טייכראבישר : צילום

בני ברק 
טייכראבישר : צילום

גדרה
צילום אפי אליאן 
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סמל העיר מגדל העמק 
היה בשימוש עד לאחרונה

סמל העיר החדש עם המגדל

המגדל משולב בפסל, כיכר הכניסה לעיר
טייכרר אבישי "ד: צילום, פרימוישראל :  פסל

מגדל המים של מגדל העמק הנשקף למרחוק  הפך במהלך השנים  
לפני כשמונה שנים ביקש ראש העיר אלי  . לאייקון המזוהה עם העיר

ברלכ  הדלול את המגדל בחומרים הגרפיים של העירייה ובשנים  
.האחרונות שולב המגדל בסמל העיר החדש

:הסמל כולל את המוטיבים הבאים
.מסמל את עצי הזית הרבים הגדלים באזור-ענף עץ זית •
.מסמל את התפתחות התעשייה בעיר וחשיבותה הכלכלית-גלגל שיניים •
.מסמל את החקלאות בעמק יזרעאל-שדה חרוש •
.מסמל את אופי הבניה של העיר על צלע ההר-בית ומגדל בצלע ההר •

מגדל המים בגרפיקה השימושית בארץ ישראל 
ומגדל המים כסמל למגדל העמק  

שימוש בהדמיה של המגדל 
2018אוקטובר , בכרזת בחירות של יקי בן חיים

החזותיסימנו.סמלהואישראלי-הארץהמיםמגדל
במודעות,הסברהבעלוני,תעמולהבכרזותמופיע

בספרות,החינוךמערכתשלבפרסומים,פרסומת
במילוןהסטריאוטיפיםאחדזהו.ובמשחקיםילדים

שלדמותולצד"היישוב"שלהקולקטיביהדימויים
המביאהמגדלמופיע'הקרקעאתהגואל'החלוץ

הדימוייםשניהםוהמיםהקרקע.'המיםלגאולת'
משמעוחדשיישוב.היהודיהכפרהוקםבזכותם

.החדשהבנקודהחייםיהיובזכותוחדשמיםמגדל
למסגדהציוניתהתשובהאתמהווההמיםמגדל
קידמהעמוהמביאהמגדלניצבלעומתו.הכפר

בנוףמשתלבהוא.בתפקודווהןבנייתובסגנוןהן
זרכגוףנטוע,מבטוןבנויהוא.ממנולחלקוהופך
,ומתגרהמתריסהנוכחותו,מתוכוצומחואינובגוף

.קבעשלנוכחותעלומצהירההרקיעקואתמשנה
שלבדימויאינטנסיבישימושהחלהשלושיםמשנות

לסמלאותוהפכוהיסודוקרןל"קק,המיםמגדל
בארץהתעמולהבפרסומיבווהשתמשולהתיישבות

נעשהעדייןהמדינהשלהראשונותבשנים.ל"ובחו
נוספואחריםסמליםאךבמגדלסטראוטיפישימוש

.ועודשינייםגלגל,העמקמגדלשלבמקרהכמולו
בגרפיקההמיםמגדל,טרטקוברדוד:מתוך(

מגדלי'התערוכהקטלוג,ישראל-בארץהשימושית
.)1993אביבתל,1993-1891,בישראלמים

, כרזת מן העיר אל הכפר
מגדל מים בסמלי ערים50-האחים שמיר שנות ה

מגדל המים והמסעדה
מגדל העמק ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי        

מתוך אתר פרש 

עיר בלב היער, מגדל העמק
ח  "תשס, מדליה רשמית

ערים  "בסדרה 2008
עיצוב גדעון שגיא". בישראל
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כהשראה-מסעדות מסתובבות בעולם  

ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי       

CNאןסימגדל Tower)בטורונטותקשורתמגדלהוא
הואהמבנהשלגובהו.העירמסמליאחדמהווה,שקנדה

המבנההיהשנהמשלושיםיותרובמשךבהקמתו.'מ553.33
שלבנייתו.חיצוניתתמיכהללאתלועלשעמד,בעולםהגבוה
שלייעודו.שניםשלושונמשכה1973בשנתהחלההבניין

יותרכרווחיהסתברהאתר.התקשורתלשימושהיההמגדל
המגדלבראש.שידורכמגדלמאשרתיירותיתכאטרקציה

שעהכלשלםסיבובהמסתובבת,מסתובבתמסעדהנמצאת
.בעולםהגבוההלמסעדהנחשבתהמסעדה.דקותועשר

.מסוקבאמצעותהותקנההבנייןבראששנמצאתהאנטנה
רצפתישנה,מטרים342בגובה,התצפיתממרפסותבאחת
המגדלשלבנייתועלות.לתייריםאטרקציההמהווהזכוכית

מתכתתמדרגו1,776מצויותבמגדל.דולרמיליון63
.'מ447שללגובהעדהמגיעות

שלהרקיעבקו:דונאומגדל
ביותרהגבוההמגדלבולטאוסטריה

הידועדונהמגדלדונאומגדל-בעיר
שייטבעת.הדנובהמגדלבשמוגם

בשלהןבמגדלמבחיניםבדנובה
352שללגובהמתנשא–הרבגובהו

.המיוחדתצורתובשלוהן,מטרים
בויש–תצפיתנקודתמהווההמגדל

,ייחודיותמסתובבותמסעדותשתי
מטרים160שלבגובההאחת

.מטרים170שלבגובהוהשנייה
צירןסביבמסתובבותהמסעדות

שניותלחמישיםפעםבכלועוצרות
עלולתצפתלהשקיףניתןבמהלכן

.העירשלמסויםחלק

BTמגדל בריטיש טלקום
מתנוסס,בריטניהבלונדוןתקשורתמגדל

1961בשנתהוקם.'מ175שללגובה
.1964בונפתח

רשותשליוזמההייתההמגדלהקמת
General(המרכזיתהדואר Post Office)

לשמשהייתהמטרתו.אנגליהשל
לתקשורת

מהמשרדאדריכליםידיעלתוכנןהמגדל
בדפורדאריקבהם,ציבוריותלעבודות

)Eric Bedford)ייטס.ר.'ג-ו)G. R. Yeats).
בראש.זכוכיתומצופהמבטוןבנויהמגדל
חנויותהיושבהם,אולמותהמבנה
.תצפיתוחדרימסתובבתמסעדה,מזכרות

המסעדה.1966במאילציבורנפתחואלה
נוסףמנהג.דקות22כלסיבובהשלימה

במעלהשנהמדישנערךמרוץהיה
.ראשועדהמבנהמתחתיתהמדרגות

אטרקציההמהוותמסתובבותמסעדותקיימותהעולםברחבי
ליזמיםהשראהשימשואלהמסעדותהנמנעמןלא.תיירותית

לשלבשביקשוהעמקמגדלשלהמגדלשלולמתכננים
.מסתובבתומסעדהתצפיתעםמיםמגדלזהבמקרה
כמגדליוהשבעיםהשישיםבשנותהוקמוהמגדליםמרבית

ומסעדותמצפוריםשולבושלהםהעליוןובחלקתקשורת
.מסתובבות

.להלןמשולבותדוגמאותכמה

מעל מפלי הניאגרהסייקלוןמגדל 
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תיעוד היסטורי. 2
רקע היסטורי ותרבותי-העמק מגדל 

אוכלסו יוצאי המעברות רמת ישי ושימרון בצריפים ובאפריל  1952בחודש דצמבר . ידל'מוגהחלה בנייתה של מגדל העמק סמוך לחורבות הכפר הערבי 1952בספטמבר 

חברת מקורות טיפלה  . נושא תכנון אספקת המים היה מטבע הדברים אחת הסוגיות הדחופות לה נדרשו המוסדות המיישבים. אוכלסו משפחות נוספות בשיכונים1953

. בהנחת קו המים וחיבורו לבתי המתיישבים ובהנחת קו ביוב

.  הוכרזה מגדל העמק כיישוב עולים29.12.55-ב, קוויטיי'נאגהוקמה מועצה מקומית ובה תשעה חברים אשר מונתה על ידי משרד הפנים בראש הוועדה עמד 1.3.1954-ב

מונה לעמוד  אלדורוטיצבי . נבחרה לראשונה מועצה מקומית בת תשעה חברים1959ולאחר הבחירות בנובמבר , לעמוד בראש הוועד הנבחרזלוסצרנבחר אברהם 1957-ב

.  בראש המועצה

960במגדל העמק התגוררו . דונם שטח מגורים ותעשייה1,140מזה , )דונם8,750כיום עומד שטח העיריה על (דונם 3,500עמד שטח השיפוט של המועצה על 1961במאי 

.  5%-הריבוי הטבעי היה מהגבוהים בארץ והסתכם ב. 16מהאוכלוסייה היו ילדים ובני נוער מתחת לגיל 50%. נפשות4290משפחות שמנו 

. אלף תושבים25.4התגוררו במגדל העמק 2017נכון לסוף 

:היה1961חתך האוכלוסייה לפי מקומות מוצא ב 

משפחות123עיראק ופרס  
42מצרים  

410יר ומרוקו 'תוניסיה אלג
20מקומות אחרים באפריקה

79)מקום לידה רוסיה, חרבין(סין 
25כוסלובקיה'צ, בולגריה, רוסיה
44פולניה
120רומניה

14הונגריה
13מקומות אחרים

5ילידי הארץ ותיקים
60יחידים 

משפחות960כ"סה

מגדל המים והמסעדה
מגדל העמק ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי        

ביתמונהמאוספי , עם רב במגדל העמקאלדרוטיצבי  ביתמונהמאוספי 1962מגדל העמק 
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ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי       

רקע היסטורי ותרבותי-מגדל העמק 

": משק עזר"תכנית מקבילה שיושמה בישוב היא תכנית . העולים אמורים לעבוד ביישובי הסביבה  ובישוב עצמו כדי לקיים את עצמם–תחילה יועד היישוב לשמש כמרכז שירותים לסביבה מהם תבוא הפרנסה 

1948ביוני21-מצפון לעיירה ישב הקיבוץ  תימורים שהוקם ב.  חלק מחצרות הצריפים הוסב למעין משק חקלאי קטן. של תושבים שבכך תתאזן פרנסתם, גידולים חקלאיים מקומיים לתצרוכת הביתית

).  כקילומטר מדרום לצומת מלאכי, למיקומו הנוכחי, עקב מחסור בקרקעות, 1954-ועבר בהוא הפך למושב שיתופי1953בשנת. תמרתבמקום בו קיים היום היישוב(תל שימרון על גבעה לידכקיבוץ

קשיי הקיום ואי ידיעת השפה  , אחוז האבטלה היה גבוה. מציאות שהייתה לה השלכה גם על הקיום הכלכלי והחברתי במגדל העמק, בשנות החמישים  התקיים בארץ משטר צנע והמצב הכלכלי היה בכי רע

באזור התעשייה הוקמו  . דבר שמביא גם לידי בעיה חברתית חמורה לא פחות–המצב הכלכלי רק נעשה חמור יותר , האבטלה, תנאי הדיור הקשים. הקשו על התושבים בעיקר על יוצאי  מצפון אפריקה ואסיה

ההגירה השלישית מהעיר ומצוקת התושבים  , החיבור לרשת החשמל התבצע רק בסוף שנות החמישים. ועוד מספר מפעלים קטנים" אתא"ובהמשך " משכית", מפעלי טקסטיל כדי לספק תעסוקה לתושבים

.  הלכה והעמיקה

הקמת המפעל היוקרתי  , הקמת מרכז מסחרי, פעולה ארוכת טווח שהובילה לביסוס התעשייה בעירתוכניתלתפקיד ראש המועצה  נערך סקר מקיף ביישוב ותוצאותיו הובילו לגיבוש אלדרוטיעם כניסתו של צבי 

נעשה עוד צעד 60-לקראת סוף שנות ה. תושבים10,000היו ביישוב 60-בסוף שנות ה. קרקע איכותית יותרצמודתבנייה , ובנייה בשיטת בנה ביתך, קליטת עליה ויצירה של מקומות תעסוקה,  "בגד עור"

עולי  . רמת אשכול: נבנתה שכונה חדשה70-בתחילת שנות ה. בכניסה המזרחית של העיירה ותחילת בנייתו של המרכז המסחרי החדש" הלנה רובינשטיין"עם בנייתו של מפעל , חשוב בהתפתחותו של הישוב

.  והביא בעקבותיו בעיות חברתיות קשות, אך המשבר של שנות השבעים בעקבות מלחמת יום כיפור לא פסח על העיירה, "נילית"מ שעלו לארץ בשנות השבעים הראשונות נקלטו במגדל העמק ומפעל "ברה

ביתמונה, 1962מפעל בגד עור 
, דיל'למוגאתור חדש 
1950. דצמראש אגף התכנון , אריה שרון

ארכיון המדינה30.4.1951, ידל'במוגאתור לעיירה 



הספרייה הלאומית, צלם דן הדני, 1965מגדל העמק ביתמונה1962מגדל העמק  הארווארדאתר אוניברסיטת , 1979' נילית'מפעל חוטי הניילון 

מגדל המים והמסעדה
מגדל העמק ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי        

סימני התאוששות החלו לתת אותותיהם והצמיחה חזרה אט אט ליציבות  . במהלך שנות השבעים חל גידול בעיר השכונה המערבית התחברה באופן רצוף לשאר חלקי העיר
שהגיע  , עובד סוציאלי, איש הליכוד, שאול עמור1978-ב.  תרם גם למהפך שהתרחש מגדל העמק1977מהפך פוליטי החל במדינת ישראל במאי . 70-לקראת סוף שנות ה

.נבחר לראש המועצה המקומית–לעיר מכרמיאל 
הגיעו יזמים לעיר  1980משנת : היה בשינוי התפיסה בתעשייה המקומית, אחד ממאפייני השינוי המשמעותיים שהביאו את עיירת העולים למקום כלכלי וחברתי יציב יותר

שאינם מחייבים השכלה מיוחדת שונתה ולמעשה גרמה להבאת תושבים מישובים אחרים בארץ  , של הקמת מפעלים עתירי ידיים, התפיסה. שהקימו בה מפעלים עתירי ידע
.ולא רק עולים חדשים, לעיר

השכונה נועדה לאכלס  . הייתה זו הבנייה הראשונה שנעשתה בצד הצפון מערבי של העיר. מ ממערב לכפר יפיע"כשלושה ק, החלה להבנות שכונת נוף העמק1982בשנת 
רוב התושבים שעברו לגור בשכונה היו תושבי המקום שהגיעו מהבניה הישנה של שנות , בפועל. שהמראה החיצוני ימשוך מבטים, תושבים חדשים ואף נבנתה באופן כזה

נפתח המפעל היחיד בסוגו בארץ  1984לאלקטרוניקה זעירה ובשנת " קונדקטורנשיונל סמי "הגיע לעיר יזם אמריקאי של קונצרן , במקביל לבניית השכונה החדשה. 60-ה
גם כשהתעוררו בעיות משפטיות  , הבניה מצפון מערב לכביש נצרת חיפה נמשכה. ובכך הונחה אבן הפינה לאזור התעשייה רמת גבריאל, "נילית"באזור הקרוב למפעל 

.  1948-שננטש ב, ידיל'מוגהקשורות לבעלות על אדמות ושטחים של הכפר אל 
מ  "ק3-מתפרסמת תכנית לבנות ישוב קהילתי כ1987-ב: באותן שנים באה לידי ביטוי ביתר שאת אחת מהבעיות הגדולות יותר של האזור והיא בעיית המחסור בקרקעות

לאורך כל אותן שנים ממשיכה הבנייה למגורים מצפון . בין היתר בשל שאלת הקרקעות, ראש המועצה שאול עמור מתנגד נחרצות להקמת הישוב החדש. ממגדל העמק
החמיר באופן כזה שהקיבוצים והישובים  , מסתבר כי משבר החקלאות שפקד את הארץ כשנה1986בשנת . מערב לכביש ולישוב הוותיק ומספר התושבים עלה בהדרגה

שהיה באזור התעשייה  " פרי העמק"ובין היתר נסגר מפעל , התהליך גרם לסגירת מפעלים קיבוציים. שמסביב למגדל העמק נאלצו להיכנס בהדרגה לתהליך הפרטה כלכלית
.פוטרו ואחוז האבטלה במגדל העמק עלה שוב, כמעט כולם ממגדל העמק, פועליו350-הדרומי ו

.תושבים17,500באותו זמן התגוררו במגדל העמק  . שאול עמור היה לראש העיר הראשון, קיבלה מגדל העמק מעמד של עיר וראש המועצה1988בחודש יוני 
.  כיום מכהן אלי ברדה כראש העיר של מגדל העמק

מעיירת פיתוח לעיר
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אתרים היסטוריים בסביבה הקרובה

.ומסביבוהעתיקבתלוהתפתחהגבעהבמעלההתקדםהשניםשבמהלך,התיישבותילרצףתיעודקייםהעמקמגדלשלבשטחה
וכןהעמקמגדלשל"הארכיאולוגיהפארק"הנקראבאתר.מאני'העותהשלטוןבתחילתהיאידל'אלמוגבשםהמוכרתההתיישבותראשית

בניהלאבנימחצבה,מבניםשרידיוכןייןליצורששימשותענכיותגתותוגם,שוניםשרידיםנמצאו,המסחרילמתחםצפוניתהשוכןבתל
.מקוםבקרבתשעברהראשיתדרךעלהמעידה,רומיתמילאבןגםוהתגלתה

התחתוןבגלילהגבוהיםההריםאחדוהוא,יזרעאללעמקמצפוןנצרתהרילרכסמדרוםהממוקמתבולטתפסגההואתבורהר•
למרגלות.והמוסלמיתהנוצרית,היהודיתבמסורתוחשיבותעשירההיסטוריהחשיבותישתבורלהר.היםפנימעלמטר562וגובהו

בתקופותבסביבותיונערכוומלחמותאסטרטגיערךלתבורהקנוסביבתומעלהבולטומבנהומיקומו:חשובדרכיםצומתהיהההר
נבנוהראשונותהכנסיות.לרגלעליהלמוקדהפךהוא,)ההשתנות(הנוצריתבמסורתתבורהרשלחשיבותובשל.בהיסטוריהשונות

.פעמיםמספרידייםהחליףההראך,והמנזרהכנסייהאתהצלבניםביצרוהצלבניהכיבושלאחר.הרביעיתמהמאההחלהפסגהעל
.ואורתודוכסיתקתולית,כנסיותשתיההרפסגתעלישכיום

בנצרתהתקייםשניביתבתקופת.הפרהיסטוריבתקופהכברמיושבהיההאזור.העמקלמגדלממזרחהסמוכהעתיקהעירנצרת•
מכןלאחר,כנסיותבהונבנוהעירשלחשיבותהעלתההצלבניתבתקופה.יהודיתעירהייתההיאהביזנטיתהתקופהועדקטןכפר

בתי,מנזרים,כנסיותבנצרתוהקימוישראללארץנכנסואירופהכשמעצמות19-ההמאהשלהיעדשפלשלתקופותהעירידעה
.ישראלבמדינתהגדולההערביתהעירהיאנצרתכיום.חינוךומוסדותחולים

נמצאהגן.ל"וקקוהשיכוןהבינוימשרד,העמקמגדל,העתיקותרשותביןפעולהשיתוףפריהואהעמקבמגדלהארכיאולוגיהפאר•
מיושבשהיהחילועיןאתרנמצאהמדרוןבתחתית:קדומיםיישובאתרישניביןמדרוןעלומשתרעמגוריםשכונותמוקפתבחורשה
שראשית,ידל'מוגאתרנמצאהמדרוןבמעלה;)נ"לפסה1,000–2,200)ישראלמלכילתקופתעדהביניימיתהברונזהמתקופת

הקדוםהחקלאיהנוףאתמייצגהפארקשבשטחהמדרון.היוםעדונמשכת)נ"לפסה500(הפרסיתבתקופהחלהבוההתיישבות
לדריכתגתותהשתמרובמקום.בנייהחומריוהפיקוהחקלאיתהתוצרתאתעיבדו,מזונםאתהתושביםגידלושבה,זוסביבהשל
)נ"לפסה332(ההלניסטיתמהתקופהמשפחתיותקבורהומערותהרומיתמהתקופהארגזקברי,קבורהמערכות,אבןמחצבות,יין

.הביזנטיתלתקופהועד

http://www.iaa-conservation.org.il/Projects_Item_heb.asp?subject_id=13&site_id=47&id=82מאתרנדלה

והראשון,ישראלבארץל"קקשנטעההראשוניםמהיערות,בלפורליערשייכותהעמקלמגדלהסמוכותהיערחלקותבלפוריער•
2-בחתםשעליוהמפורסםהמסמךבזכותבכבודזכהבלפורארתוריימס'גהלורד.יהודיתשאינהאישיותשללכבודהשניטע

על1928בשנתהחלההיערנטיעת.היהודיהעםשלהלאומיכביתישראלבארץמכירהבריטניהשממשלתהקובע,1917בנובמבר
הקיבוציםחברי.להתיישבותשעלולפניביערעבדויוחנןרמתקיבוץמייסדיוגם,לכןקודםשניםשששנוסד,גניגרקיבוץחבריידי

גרוש25עלעמדהעבודהשכר,הוותיקיםסיפוריפיעל.ביערנותלעסוקהזדמנותלהםהעניקהל"וקק,לפרנסהזקוקיםהיוהאלה
ניסוייםנערכווביער,הראשונההעולםמלחמתאחריל"קקשלהראשוןהייעורמפעלגםהייתהבלפוריערנטיעת.בורות100-ל

עציאוסףאתראיתישם,לגניגרנסעתי...":בלפוריערעלביומנוכתב,בישראל"היעראבי",ויץיוסף.הייעורבתחוםומחקרים
.)1935בפברואר26("לעץהאנשיםחיבתאתותעורר...הישראליהיערלידיעתשתשמשיערפנינתפהליצורמתכווןאני...היער
היערשוקםתושביםוקבוצתהעירייה,ל"קקביוזמת2004-ב.שוניםטבעופגעיאדםמידישוניםמנזקיםהיערסבלשניםלאחר
באמצעותהסביבתיותהמערכותובשימורהמקומייםהתושביםשלוהרווחההחייםאיכותבשיפורהמתמקד,קהילתייערופותח
.המקומיתהאוכלוסייהעםפעולהשיתוף

ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי       

40-יער בלפור בשנות ה

ילדי מגדל העמק דורכים ענבים בגת

יפיע, התבור: מהמגדל דרום מזרח

נצרת: מהמגדל לכיוון מזרח

יער בלפור כיום
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מפות היסטוריות

ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי       

PEF 1882מפת 

1935מפה מנדטורית  1942מפה מנדטורית 

1929מפה מנדטורית 
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ידל'מוג-אל

ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי       

1953מגדל העמק , ניקולאסכנסיית הקדוש 
ybz.0785.127 אלבום בלהה פרנקל מירון

"המגדל"או"המבצר"הואהשםשמקורוהסברהמאני'העותהשלטוןבתחילתהיאידל'מוג-אלבשםהמוכרתההתיישבותראשית
4בנילמעשהשהם,ידל'באלמוגתושבים22שישנםמצוין,מני'העותהשלטוןהערךשל1596שלאוכלוסיןמפקדברישום.בערבית

870יש1870משנתובתיעודהכפרשלהבנויבשטחוגם,התושביםבמספרמתמידגידולקייםמכןשלאחרהשניםבמהלך.משפחות
.אלכסנדרוביץניקולסושמו,אלכסנדרוביץרומנובסרגייהרוסיהצארשלמשפחתומבניאחדבפלשתינהביקר1863בשנת.מתיישבים
לגרוםובכך–כנסיהבמקוםלהקיםרעיוןהגה,מוסלמיםהםהכפרתושבישכלוכשהביןידל'מוג-לאלגםהגיעבגלילסיוריובמסגרת

ואזהרהמסרלניקולסהעביר,כךעלשמעהאורתודוקסיכשהפטריארך.לנצרותדתםאתלהמיר,פשוטיםאדמהעובדימוסלמיםלאותם
הכפרשלהמזרחיבקצהששכנההכנסייהבנייתהסתיימהמכןלאחרכשנתיים.לימודכיתתבהקמתלהסתפקאלא,כךלעשותשלא

שלשמה.לבניםלימודכיתתגםהוקמהגדולהלאבחצרהמוקפת,הקטנהבכנסיה.הכפראתשהקיפוהתבואהדישבמשטחיוגבלה
.ניקולססנטכנסיית:הזההיוםעצםעד,הכנסייה

מזרחיתמטר150–שגבולם,דונם10שבסביבהומהפלאחיםמהטורקיםהקתוליתהכנסייהרכשה1904-ב,מכןלאחרשנה40-כ
השטחשאר.לבנותלימודוכיתותנזירותמגורי,רפואימרכזנבנהאבןבחומתוהוקףשנרכשבשטח.הכפרומפאתיהקטנהמהכנסייה

הנוצריםהתושביםשלמספרםבהדרגהגדל,מעתה.מהסביבהובדואיםהנזירותעיבדושאותוהקתוליהמתחםשלחקלאיכאזורשימש
אחמדהסוריהבנקאישלתרומותמכספי1930-ב,יותרמאוחרשנה30-כרקנבנהשבכפרהיחידשהמסגד,היההאירוניכשהצדבכפר
הראשונההפעםהייתהוזו,מוסלמיםרובם,1225ידל'מוג-אלתושבימספרהיה1931-בשנערךהאוכלוסיןבמפקד.באקיאלעבדחילמי
.נוצריםתושביםגםאוכלוסיןבמפקדנימנושבה

השטח.הכביששלמערביהצפוןבחלקוהכפרשכןוכעת,לחיפהנצרתשביןהראשיהכבישנסלל1924-ב,והמנזרהכנסייההקמתלאחר
דרומהכקילומטרשלבמרחקהוקם–לערך1935משנתוהחלקמחטחנת,בדלביתפרט(בניהללאברובונותרמהכבישמזרחיהדרום
.זיתועצימרעהשטחי)תאופיקסליםאחמדשלהספרביתשלהראשוןהמבנהמהכפר
מתוכם,תושבים1850נרשמו1945ובשנת,1450התושביםמספרהיה1938-ב:השניםבמהלךבהדרגהעלההכפרתושבימספר

1945.-בהאוכלוסיןמפקדלאחרהבריטיהצפוניהמושללמשרדישהוגשבמסמךתוארהכפרשלמצבו.נוצרים750
.)עפולהליד(טרבנהתושביעםהמעובדהשטחבעלותעלקטטותוריבויבחקלאותעיקריעיסוק,ירודאקונומיסוציורקעעםאוכלוסייה"

כסאב,הכפרממוכתריאחדי"עהוגשמהדיווחחלק–"...והתמותההמחלותמקריהםורביםהואאףירודהכפרשלהתברואתימצבו
.י'נאגעבדאללה

1948ובמאיהתושביםעלאימתםאתשהטילוכנופיותאנשילישובלהגיעהחלוזמןבאותו.2200-להתושביםמספרהגיע1947בשנת
לאלתנועהנחסםהכפרלידשעברהכביש,שבסביבההיערותהצתותמספרעלהבהדרגה.י'קאוקגאלפאוזישלאנשיוגםבכפרהיו

.מהכפרמרובותיריהתקפותמוללהתמודדנאלצוהסביבהיישוביוגםפעם
הכפרמתושביחלק.שבעמחטיבהוחלקגולניחטיבתחייליבלבדמועטהבהתנגדות–לכפרנכנסו,"דקל"מבצעבזמן,1948ביולי15-ב

האורתודוקסיתהכנסייהשלבחצרותרוכזוהתושביםושאר)הכנופיותואנשיהנשקנושאיבעיקר(הצבאלכניסתקודםעודממנויצאו
משפחותיהםבניגריםשבהבנצרתלשכונההגיעוהכפרתושבירוב.נצרתלכיווןוללכתהכולאתלעזובלהםנאמרלמחרתיום.והמנזר

.דולהאלאבל'ג:היוםעד
נעשתהלאנטושיםכפריםלאכלסהחדשיםהעוליםכשהחלו.התברואתיהחששבגללגם,נאסרהאליווהכניסהנסגרהנטושהכפר

נטושהאזורכלהיה1952לנובמברעד.המבניםשלהרעועהבניהממצבוגםהתברואתיתמהסיבהגםהנטושהכפרבשטחהתיישבות
שלהדרומיבחלקהראשוניםהצריפיםהוקמו,למקוםהמתיישביםראשוניכשהגיעו.ל"צהלאימוניפעםמדי,שימשהכפרואזור,ושומם
הכפרשללשמודומהשםבתחילהנשאהשםורק,ומזרחדרוםכלפינעשתההחדשהישובהתרחבות.הנטושהכפרבתחוםולאהשטח
.)2005-9,כהן-קיטו-גפן,"העברמאבניעתידבונים":מתוך(.דל'מוגכפר:הנטוש

מקור טוביה גפן, 70-60-כנסיית סנט ניקולס שנות ה
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http://www.israelalbum.org.il/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99/%D7%91%D7%9C%D7%94%D7%94 %D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C- %D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F/P108704


תקופות שונותידל'מוג–צילומי אוואל  רי 

יד בן צבי , בירגראוסף צילומי האוויר של הילל  YBZ.0103.416

ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי       

1945

1971
1947

2017
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http://www.israelalbum.org.il/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3 %D7%AA%D7%A6%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99 %D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8 %D7%A9%D7%9C %D7%94%D7%9C%D7%9C %D7%91%D7%99%D7%A8%D7%92%D7%A8/P78134


המלון והמגדל
מגדל מים או מגדל בבל

ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי       

בניהול משותף של  רפי עוק  ןדבוצת עדן מירושלים יזמים  1979יצא לדרך בשנת ' מלון מצפה בעמק'המיזם התיירותי 

4עד 3חדרים ברמת 60חברה שנוסדה לצורך הקמת המלון בן , מ"שהחזיקו במשותף במניות מצפה העמק בע,  פרטיים

המימון לבנייה היה בחלקו על ידי החברה לפיתוח תיירות  . מסעדה מסתובבת ותצפית, כוכבים ומגדל בו שולבו בריכת מים

האדריכל אילן להב תכנן את המלון ולצדו את המגדל המתועד שתוכנן כך שייתן  מענה גם לאספקת המים לשכונה ). ת"החפ(

).  ישן(מיליון שקל 5אומדן ההשקעה במגדל היה . שנבנתה בתכנון האדריכלים אריה פלד ואילן להב' נוף העמק'החדשה 

הוסכם כי החברה תכלול במסגרת  1980בהסכם שנערך בין חברת מצפה העמק והמועצה המקומית מגדל העמק באוקטובר 

. הקמת הפרויקט התיירותי את בניית בריכת המים לצורך אספקת מים לשכונה נוף העמק הסמוכה למלון

4מיכל , 12' חט, ארכיון השומר הצעיר

1985ל "ארכיון קק
ארכיון השומר הצעיר: מקור

עיריית מגדל העמק: מקור
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מגדל, מלון בריכה, סוף שנות השמונים. מדרום מזרח לצפון מערב

2017מדרום מזרח צפון מערב המגדל וצלו 

1971כרם הזיתים מדרום לצפון 



מלון מצפה העמק והמגדל

אשר ביקשו מהקיבוץ הארצי להושיט יד למפעל  "ת"והחפבעידוד משרד התיירות , מ"התקשר הקיבוץ הארצי בשותפות עם רפי עדן שהחזיק במניות מצפה העמק בע1981בשנת 
קרן השומר  , ארכיון השומר הצעיר, 1985בדצמבר 5, מכתב לשר התיירות אברהם שריר מהקיבוץ הארצי" (תיירות זה שהוא מיוחד במינו בחבל ארץ שאינו מפותח מבחינות אלה

ניתן לשער שהקיבוץ הארצי נכנס להרפתקה זו  . ממניות החברה ועדו זמיר מונה מטעם הקיבוץ הארצי לנהל את המיזם25%הקיבוץ הארצי רכש ). 1תיק , 35מכל 11' חט, הצעיר
תחום המלונאות לא היה מוכר לקרן השומר הצעיר  , על רקע  ימי האינפלציה הדוהרת של שנות השמונים הראשונות וחיפוש נתיבי השקעה שייתנו תשואה ראויה להשקעה

.  ומה גם שהיועצים מטעמה התנגדו להשקעה, שהשקיעו במיזם

בשלב זה כבר הייתה לקיבוץ הארצי תובנה שבעת הרכישה הוצג להם  מיצג  . באפשרות להשלמת הפרויקט במועד ובמקורות המימון, נתגלו ליקויים בניהול הפרויקט1982בשנת 
1986בשנת (אי סדרים התנהלו גם בעניין הסדרת הבעלות על הקרקע .  לא הציגו תמונת אמת של הפרויקט, הדיווחים לחברה לפיתוח תיירות. שווא שלא שיקף המצב לאשורו

השלים קבלן המשנה  1985בשנת . מ לקיבוץ הארצי"בעקבות אי הסדרים הועברה הבעלות על חברת מצפה העמק בע, )ראו עמוד   –טופל עניין בהעלות על הקרקע של המגדל 
קרי , השלמת המיזם התיירותי. כדי לאפשר את הפעלת מגדל המים, כפי שחויבו על ידי פסק דין של  בית המשפט, את בניית השלד, פאול גולדשמידט, מטעמו של הקיבוץ הארצי

המעליות  . השקעה שלא הייתה ריאלית מבחינת הקיבוץ הארצי והוחלט לעצור את פיתוח המיזם, דולר750,000המסעדה והמצפור באותה העת חייבו השקעה נוספת של 
כל , ההצללה והחלונות לא נבנו, קרי מיקום המסעדה המסתובבת לא הושלם, כל החלק העליון של המגדל. כמו גם הבמה המסתובבת, המתוכננות לא הותקנו והפיר נותר ריק

.  החלק העליון נותר פתוח שלא על פי התכנון המקורי

המגדל יצא בשלב זה משטח התפעול של המלון  . נחתם הסכם להפעלת המלון  עם חברת ניהול ברשותו של אבינועם ברוק וניהול המלון נמסר לברנרד כהן1987באפריל 
המועצה המקומית מגדל העמק חכרה בחכירה משנה את  .  והסדרת כניסה לתפעול מגדל המים על ידי הרשות המקומית משער חיצוני, והתבצעו מהלכים להוצאתו בפועל מהמיזם

.  את המלון לחברת רותם) החברה הכלכלית של הקיבוץ הארצי(ן"תכמכרה 1989ב . שטח המגדל

ים"החכשרון ביקש , לקדם את המלון כאטרקציה תיירותית) כשר השיכון1990-1992שר מסחר ותעשיה  ובהמשך (בתקופת ההרצה ביקש שאול עמור בעזרת השר אריאל שרון 
המקום נעשה למרכז תרבותי עם מופעי תצוגת אופנה ומופעי בידור במדשאה שליד בריכת השחייה אולם כל מה שנעשה על מנת לקדם את  . והשרים לבוא לנפוש במלון החדש

נסגר  1992ובמהלך "  תצפיתני סקאדים"במלחמת המפרץ שימש המגדל ל, הראשונה הלך והתדלדל מספר האורחיםבאינתיפדה, המלון לא הביא לידי תוצאות משמעותיות
.  ממשכנה הקודם בכפר חסידים למה שהיה בעבר מלון מצפה העמק' ישיבת נחלת ישראל'הועברה 2014תלמידי ישיבה החלו לפקוד את המלון עד שבשנת . המלון

לאור ליקויים תברואתיים ואימוץ שיטה חדשנית להזנת מים  , 2004מגדל המים המשיך לתפקד עד שנת 
.  הפסיקה הזנת המים לשכונה ממגדל המים וכיום משמש המגדל לאנטנות שונות הממוקמות על גג המגדל

ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי       

כיום משמש המגדל כמגדל אנטנות
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מחזון לכישלון-המלון והמגדל בעיתונות 

1980בדצמבר 3, מעריב

"מגדל העמק העולה על מפת התיירות"בבשורה גדולה של 1980מה שהחל באביב 
,  הקיבוץ הארצי מכר את המלון. בקול ענות חלושה1987הסתיים באביב 

נותר כמגדל מים לאספקת מים לשכונת , שבנייתו הסתיימה, המגדל
בדבר אי הפעלתו כמסעדה בשל התצפית לבסיס רמת דוד " השמועות. "נוף העמק

.  חברת קיבוץ שריד, כדברי הכתבת עדנה אראלי, לא הייתה לה אחיזה במציאות

מגדל המים והמסעדה
מגדל העמק ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי        

1989בנובמבר 24, מעריב
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תכנון מגדל המים והמסעדה

:לחץמגדל העמק חולקה לשלושה אזורי . נוף העמק, מגדל המים המתועד תוכנן לתת מענה לאספקת המים לשכונה החדשה שנבנתה
ועד  ' מ+ 200רום טופוגרפי מ (דונם 1500-אזור הביניים  כ. 2. אספקת המים מבריכות קיימות של מקורות) ומטה' מ225ברום של (דונם  4400האזור הדרומי שטח של . 1

.  'מ+ 325שלו יהיה ב המיכלאספקת המים מהמגדל המתועד שתחתית ) 'מ+ 297רום טופוגרפי (דונם 700-האזור הגבוה כ. 3) 'מ+ 270

ר אסתי ינקלביץ"ד 25תיק תיעוד  היסטורי       



המגדלתוכניות
תכנון אדריכלי

האדריכל אילן להב

הצטרףהטכניוןבוגר,להבאילן
מרצה,פלדאריהר"דלאדריכל
בתכנון,בטכניוןלארכיטקטורהבמחלקה

.השבעיםשנותבסוףהעמקנוףשכונת
למגדלכאמורזקוקההייתההשכונה

המיםמגדלביןלשלבוהרעיון,מים
רפיהיזםשלהייתההתיירותילפרויקט

אתלתכנןבבקשהללהבשפנה,עדן
זההיה.המגדלבתוךשייבלעהמגדל
ליחידולמעשה,בארץלראשוניפרויקט
שהשכונהמכיוון.שכזהרעיוניבשילוב

הנתוניםגבוהבמקוםממוקמת
שלבגובהמגדלתכנוןאפשרוהטבעיים

המיםלמערכתהמענהאתשייתן'מ42
לגרמניהנסעלהב.לתצפיתוגם

שםשנבנהדומהממיזםלהתרשם
נקלעשהיזםלאחר.התקופהבאותה
להבהתנתקכלכלייםלקשיים

שניםמספראחרישכאמור,מהפרויקט
.המיםמיכללצורךהמלאכההושלמה

שלדברמתנותרהעליוןהחלקכל
,המעלית,המסעדהותוכנית,בלבד

שלההצללה,המסתובבתהבמה
מטהכלפיבזוויתשתוכננההחלונות
לאזהכלמעלהכלפיבזוויתוהחלונות

.בשלדהושלם
בתכנוןועוסק,בירושליםופועלחילהב
.מגוריםבתי
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מצפון מערב לדרום מזרח

ממערב למזרח

חתך32.75במפלס תוכנית

חזית צפון מזרחית

27אזוטגולן . א.א, המדידהתוכניתמתוך 



ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי       

במגדלמערכת המים 
והמגופים,הצינור
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הסכם חכירת המשנה בין חברת מצפה העמק  
המועצה המקומית מגדל העמק  -לחוכרת

ארכיון השומר הצעיר, 1986שנחתם בקיץ 

ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי       

עוד ניסיון להשלמת המגדל , החברה לפיתוח מפעלי תיירות
27.9.1988המסעדה עד  , דרישה להשלמת המגדל
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שכונת נוף העמק  -המבנה כחלק מהמרקם 

לכיוון  1984התמונה צולמה מהמגדל : שכונת נוף העמק בתהליך הבנייה
נוף העמק  ' רח: מהתמונה רואים את הרחוב הראשי של שכונת נוף העמק

מרכז להבה מגדל העמק:תורם הצילוםיוסף לס :צלם. רחוב יסמין, וכן רחוב הווילות

הוא ארכיטקט שהתמחה בחקר יחסי השיח עם הנוכחות המרחבית של אריה פלדר"ד
architectural psychologyלאחר השלמת לימודי הדוקטורט שלו ב. מקומות

ר פלד להצטרף לפקולטה לארכיטקטורה  "הוזמן ד, בגלזגוסרטקליידבאוניברסיטת 
בטכניון שם היה חבר סגל בכיר עד שפרש כדי להקים את המרכז לאדריכלות  

.  בסוף שנות השבעים תכנן פלד ביחד עם אילן להב את שכונת נוף העמק.הומניסטית

ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי       

ממזרח למערב

ממערב למזרחממערב למזרח ממזרח למערב
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פתחים וחלונות

עמודים



תצלומי תקריב פריטים ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי       

מדרגות בטון ופח

פיר המעלית
תקרה עליונה, מרפסתהקומה העליונה
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המגדל והנוף
ותוספת המגדל הבנוי מקנים מטבע  ' מ293מיקומו של המגדל ברום של 

.  מעלות360הדברים נקודת תצפית מרהיבה ביופייה  בהיקף של 

https://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=523161#post3825423

משמאל גבעת המורה, הרי הגלבוע, עמק יזרעאל המזרחי, נוף העמק, לכיוון דרום מזרח
פארק הזיתים ושכונת נוף העמק, לכיוון מערב

עמק יזרעאל המערבי, יער בלפור, לכיוון דרום מערב

נוף העמק והתבור, הישיבה, לכיוון צפון מזרחהישיבה וגבעת המורה, המלון לשעבר, לכיוון מזרחהרי הכרמל, מסלול רמת דוד, לכיוון דרום מערב

נוף העמק ויער בלפור, לכיוון מערב

ר אסתי ינקלביץ"ד 33תיק תיעוד  היסטורי       
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פארק הזיתים

המגדל סמוך לפארק הזיתים 
1988טוביה גפן : מקור הצילום

ר אסתי ינקלביץ"ד 34תיק תיעוד  היסטורי       



סיכום והמלצות

ר אסתי ינקלביץ"ד תיק תיעוד  היסטורי       

.  מסעדה ומצפה, ייעודו מגדל המשלב בתוכו מגדל מים. המגדל של מגדל העמק הינו מבנה ייחודי שתוכנן  בסוף שנות השבעים ונבנה במהלך שנות השמונים של המאה שעברה

שתפקד כמגדל מים עד לשנים הראשונות של שנות האלפיים ומאז הוא משמש  , ומנעו את מימושו של המיזם ומהחלום נותר שלד המגדל המתנוסס למרחוקיחדחברורביםגורמים

.כשאנטנות רבות ומגוונות מנצלות את מיקומו הגבוה לצורכי שידור וקליטה, כמתקן תקשורת

שמטרתו הייתה לשרת  כאמור מספר  , הבחירה במבנה לשמש כמוזיאון עיירת הפיתוח מגדל העמק יש בו כדי לממש את הפוטנציאל הגלום במבנה שתוכנן כמבנה פונקציונלי

את המבנה מההיבטים הפיזיים תוך שמירה על  להשמישלהשלמת המשימה יהיה צורך . יכול המגדל להפוך מרעיון למעשה, בפועל  בזכות  מיקומו והאפשרות הגלומות בו. יעדים

ניתן לאמץ את התכנון הרעיונית  של האדריכל לחלק זה של המבנה  ולהשלים  , מה שיועד לשמש כמסעדה, מכיוון שיש לתת את הדעת על חלקו העליון של המגדל. התכנון המקורי

המרפסת העליונה תהווה מטבע הדברים את חלל התצוגה  . הקירות החשופים יש בהם כדי למלא את ייעודו של המוזיאון המקומי, המרחב.שתוכננווההצללהאת מלאכת החלונות

.  המרכזי  אליה יגיעו מרבית המבקרים באמצעות מעלית

ממה שיהיה למיצג להציע לצד הנוף עוצר הנשימה  להינותניתן להתרשם שהמבנה המיוחד יוכל להוות אטרקציה תיירותית וחינוכית לתושבי העיר ומתעניינים מרחבי הארץ  שיוכלו 

.  הנגלה למעפילים אליו
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ארכיונים

,  10חטיבה ; 4תיק , 4מיכל , קיבוצי השומר הצעיר;  2תיק 54מיכל ; 4תיק , 66מיכל , 11קרן השומר הצעיר חטיבה , השומר הצעיר גבעת חביבה חביבה-ארכיון הקיבוץ הארצי.1
.  1תיק , 43מיכל , 10חטיבה ; 1תיק , 38מיכל , 11חטיבה ; 4תיק, 12מיכל 

מגדל המים  ע"תב, העמקמגדלעירייתההנדסהמחלקתארכיון.2

;  1244/ 1-ג; 2320/ 18-ג–המדינה ארכיון.3

.1989מערכת המים תוכניות-העירייה ארכיון.4

הוצאת הגליה  , 1993-1891,  מגדלי מים בישראל'התערוכה קטלוג , מרדכי' ועורך פרופאוצר : בתוך, ישראל-מגדלי המים בארץהתפתחות , רבקה, שוסטרמןנחמני 
.  1993, אביב-אוניברסיטת תלשרייברש גניה "האוניברסיטאית ע

1993תל אביב , 1993-1891,  מגדלי מים בישראל'קטלוג התערוכה , ישראל-מגדל המים בגרפיקה השימושית בארץ,  טרטקוברדוד 

11.2018אזוט. ג.א.אהמגדלשלמדידהתכנית

:עיתונות התקופה

מעריב

דבר

)מוסף על המשמר(השבוע  

מקורות אינטרנטיים

5http://land.gov.il/Planning/Pages/Taba.aspxM _2014352/ 2017מתאר מגדל העמק תוכנית–י"רמ

Gov.maphttps://www.govmap.gov.il/מפות מנדטוריות  , צילומי לוויין

PEFמפת /https://amudanan.co.ilענןעמוד

.מפות, תצלומים, מקורות, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, טוביה גפן: תחקיר

,כהן-קיטו-גפן, "בונים עתיד מאבני העבר"

ראיונות טלפוניים

אילן להב' אדר

ר אריה פלד"ד' אדר

רשימת מקורות
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