
1925-שעוצב ב, 27מלון נורדאו ברחוב נחלת בנימין : מימין
נראה בתצלום זה לאחר  , מגידוביץעל ידי האדריכל יהודה 

במקום הרביעי  2018-המלון זכה ב. ופתיחתו מחדששיחזורו
היפים בתל אביב ובתואר המלון היפה המיבנים15מבין 

.ביותר בעיר
(פיקיויקימתוך אתר , זלמנסוןיגאל : צילם)



.  24בגיל מגידוביץיהודה 
1908, אודסה

עם , 1919-ב, "רוסלאן"כשהגיע ארצה באוניה 

כבר היה יהודה לייב , אשתו ואחד משני ילדיהם

הוא אומנם  . ואדריכל מנוסה36בן מגידוביץ

אך את רוב , 1886-ב, נולד באומן שבאוקראינה

אליה , שנותיו לפני עלייתו ארצה עשה באודסה
כדי ללמוד במשך שש שנים את  , 1903-עבר ב

מקצוע האדריכלות באקדמיה לאמנות שנמצאה  

."של אודסה" פוליטכניקום"ב



להתנדב,לימודיותוםעםהצעירמגידוביץהחליט,נאמןרוסיכאזרח

עברהוזובלבדאחתשנהבצבאאזשירתואקדמיהבוגרי.צבאילשירות

לאשהנשא,1911-ב,לאודסהכשחזר.בסיבירצבאמחנותבבנייתעליו

מגדוליאחדאצלעבודהלמנהלהתמנהמהרהועדפוגלעטלארוסתואת

לבנייןטכנימשרדלפתיחתרישיוןקיבלהוא,במקביל.באודסההקבלנים
...הראשונההעולםמלחמתפרצהואז.עצמאיכאדריכללעבודוהחל

בגדודישרתושיתגייסואקדמיהבוגריכי,ימיםבאותםקבעהרוסיהצאר

שונתה,התגייסשמגידוביץשלאחראלא.מזורזקציניםקורסויעברומיוחד

יישלחואלא,קציניםיהיולאיהודייםאקדמיהבוגריכיונקבעההוראה

מהשירותלהשתמטהחליט,נבגדעצמושחש,מגידוביץ.לחזיתישירות
רופאאצלעקרהוא:כבדהיהששילםהמחיר...יהיהאשרויהיה–הצבאי

לוששברכירורגאצלהתאשפז,הספיקלאזהוכשגםמשיניו18שיניים

העבודהלשוקשוביצאומגידוביץהמיוחלהשיחרורהגיעאזרק...רגל

ומגידוביץברוסיההבנייהעבודותכלפסקוהמלחמהשבגללאלא.האזרחי

גםבאקדמיהלימודיובמהלךקיבל,למזלו.תעסוקהללאעצמומצא
.באודסההספרמבתיבאחדמורהנעשהובזכותהלהוראההסמכה

עטלהחייל וארוסתו מגידוביץיהודה 
.לפני נישואיהם, פוגל



,  רפאל ואבשלום, עם בניהםמגידוביץועטליהודה 
. בשנותיהם הראשונות בארץ

עמוקהמעורבותגםמגידוביץגילה,כמורהלעבודתובמקביל

רבותפעלהוא,השארבין.אודסהיהודיבקרבציבוריתבפעילות

התגברותנוכח,היהודיםשלהעצמיתההגנהבתחום

מעורבהיהגםהוא.בעירהכלליתהאוכלוסיהשלהאנטישמיות

מנהיגיםעםנפגשזאתובמסגרתבאודסההציוניתבפעילות
.בעירשעברוציוניים

ואודסההבולשביקיתהמהפיכה1917-בפרצה,כךכדיתוך

עברהבעירהשליטה.כמשמעופשוטו,מסוכןמקוםנעשתה

הלוחמיםהצדדיםשללידמידפעמיםעשר1917-1919בשנים

ונפצעונהרגו,יוםיוםבהשאירעוהשודומעשיובהתנגשויות
עבודהוחוסררעב",מאזהתיאוריםאחדלפי.מהתושביםרבים

היולילהלילה.ברחובותמתואנשים.בכלאותותיהםנתנו

מאות...המדרכותעלדםעקבותנראובבוקר.והרוגיםהפצצות

ואילוהצבאסוסילמאכלהיוואפונהחיטהשקי...ידפשטונכים

לילהומדיבלילותבוצעופתעמאסרי...מרעבמתוהאזרחים
"...מתמידבפחדחיוהאנשים.להורגאזרחיםהוצאו

ימיםבאותםבאודסהשפשטה,האנטישמיותנוספהאלהלכל

כיכששמע,וכך.מגידוביץשלמבחינתו,"האחרוןהקש"והיתה

הוא,ישראללארץמאודסה"רוסלאן"האוניהשלהפלגהצפויה

עםוהצטרף-ההפלגהאתשאירגן,קלאוזנרלפרופסורפנה
לאחרהגיעהשניהבן).הנוסעיםאל,ילדיהםמשניואחדאשתו

.(חודשיםכמה



ליד מגידוביץיהודה 
.שולחן עבודתו

להתגורריוכלכישחשב,אוהלאיתוהביא,ארצהמגידוביץכשהגיע

באחתברוחהועףשהאוהלאלא.לעלייתוהראשונהבתקופהבו

חדרלשכורנאלצהמגידוביץומשפחת1919-20חורףשלהסערות

נעשתהזומשפחה.1העםאחדברחובלרנרמשפחתאצללמגוריה

לביתהשניהקומהובנהתיכנןהוא:בארץשלוהראשוןהלקוחגם
"כניסהכרטיס"עבורוזהוהיה–מעולהביצועובאיכותבמהירות

לקבלהחלוהוארבזמןעברלא.אביב-בתלהבנייהלשוקמשובח

.כמקצועןיצאושמעובתיםכמהלבנייתהצעות

וראשעירשלמעמדהמנדטמשלטונותאביב-תלקיבלה1921-ב

לוהציע,באודסהמימיועודמגידוביץאתשהכיר,דיזנגוף,העיריה
שתטפל,טכניתמחלקה!(חלקיתבמישרה)בעיריהולנהללהקים

,השונותהבנייהתוכניותמבדיקתהחל.בעירהבנייהנושאבכל

הבנייהעלבפיקוחוכלההבנייניםשלנאותמראהעללהשגחהעבור

.עצמה

הציבוריותהעבודותממחלקתהצעהמגידוביץקיבל,במקבילכמעט
הרכבתשלהמלאכהבתיבנייתאתלנהל–המנדטממשלתשל

בעוד,ש"לישמונהשלהיתהאזלושהוצעההמשכורת.בחיפה

ש"ליחמששלהיתהאביב-תלעירייתלושהציעהשהמשכורת

מגידוביץנעשהוכךלעיריהדווקאלהיענותהחליטהואאך,בלבד

עבדהוא,הכנסתולהשלמת.אביב-תלשלהראשוןהעירלמהנדס
הוכחהבלבדאחדחודשתוךאולם.לבנותבסמינרכמורהגם

הרבהמחייבשהתפקידמיידהביןדיזנגוףשכן,כנכונהזאתהחלטה

מגידוביץשלשכרואתבהתאםהשליםהוא.מישרהמחצייותר

...כאדריכלפרטיתבעבודהבמקביללעסוקלוהתירואפילו



אביב  -היה מספר תושבי תל, 1919-ארצה במגידוביץכשהגיע 

כאלפיים בלבד והשטח הבנוי שלה היה בסדר גודל של עיירה 

הבניה האקלקטי  מסיגנוןשהושפע רבות , מגידוביץאבל . באוקראינה

ובמקביל " אודסה הקטנה"אביב ל-שאף להפוך את תל, של אודסה

שהפיק לכל דורש , פתח משרד אדריכלות, לכהונתו כמהנדס העיר
. תוכניות בנייה של בתים בסיגנון מצועצע זה

בניינים בסיגנון אקלקטי מעטרים 
, באודסהרישליהאת שדרות 

1920-בתצלום צבוע ביד מ

האקלקטי באדריכלות נפוץ בעולם בעיקר  הסיגנון

של המאה  30-עד תחילת שנות ה19-משלהי המאה ה

הקו הבולט בו היה שימוש רחב בעמודים  . 20-ה
החל מקשתות  –רבים מסיגנונותובפיתוחי אבן 

וקמרונות אופייניים למזרח הקרוב והרחוק וכלה 
.בכרכובים מעוטרים ובכותרות עמודים הלניסטיים



רכוב על מגידוביץ: בתצלום
עליו הגיע כל , שלו" פרייבט"ה

בוקר לבית העיריה ויצא לסיורי  
ביקורת באתרי הבנייה השונים  

... אביב-בתל



לעסוקלמגידוביץדיזנגוףהירשה,כאמור

כמהנדסעבודתולשעותמחוץפרטיותבעבודות
פורייהתקופהמבחינתוזוהיתהואכן–העיר

.הפרטיהבנייהבשוקמאוד

,(1921)תקופהבאותהשלוהראשוןהמיבנה
אלנביהרחובותבקרןהניצב,"גינוסר"מלוןהיה

הראשוןבעליובשםיותרונודערוטשילדושדרות

,מפוארמיבנהזהו,מידהקנהבכל.נחוםבן-

,המלוןשבראשהכיפה.האקלקטיהסיגנוןבמיטב

הבנויהמדרגותחדר,עמודוניםעלהנשענת
שלוהחזיתותששתיהעובדה,טירהשלכמגדל

שלבחזיתמוריבסיגנוןקשתות)מזוזושונות

שלבחזיתמלבנייםוחלונותרוטשילדשדרות

אותוהופכיםאלהכל-וכהנהכהנהועוד(אלנבי

.ייחודילמיבנה
שפגמורביםשינוייםהמיבנהעברהשניםבמשך

בנייהרשיוןניתןהנוכחיתהמאהבתחילתאך,בו

בתנאי,אליוהצמודבשטחקומותרבמיבנהשל

נעשהאכןשימורו.לקדמותוישוחזרשהמלון

ניצההאדריכליתבניהול,2010-2011בשנים
.הראשוניםכבימיומרשיםהמיבנהוכיוםסמוק

מלון בן נחום בתצלום 
.  לאחר שיפוצו, עכשווי

המיבנהמאחוריו נראה 
שהרישיון להקמתו הותנה 

.בשיפוץ המלון
(קומונסויקימדיה: תצלום)



"גלי אביב"קזינו 

שגם,קזרנובסקי'גריגורביץסלומוןמגידוביץאלפנה1921-ב

שנודעמהאתולבנותלתכנןממנווביקש,מאודסהעלההוא

מכיווןאך,בחיובנענהמגידוביץ."אביבגליקזינו"כמכןלאחר

כלונסאותעל,היםבתוךממשלהיבנותנועדמהמיבנהשחלק

ארצהעלהאךשזה,גוטארפדבמהנדסנעזר,בטון
הבנייה,ואכן.גשריםבבנייתרבניסיוןלווהיהמבודפסט

הקזינונפתח1922שלבקיץוכברוביעילותבמהירותנעשתה

ביתאםכי,מזלמשחקישלקזינוזההיהלאבעצם.לציבור

נעשההואמהרהועדגבוההברמהמפוארתומסעדהקפה

אלא.הקטנהאביבבתלומיהמיכלשלחברתילמרכז
החורףוסערותבעייתיהיההיםמיבתוךהקזינושלשמיקומו

עדאותווהביאוסופהבימיהפעלתואתמנעו,נזקיםלוגרמו

עברוהקזינורגלפשטקזרנובסקי.התאוששלאממנו,משבר

הםגםאך,שוניםעסקיםלאנשיאותושהחכירה,העיריהלידי

אולם,1936עדהקזינופעלזאתלמרות.ברכהבוראולא
עזהבסערההבנייןעמודיניזוקושנהאותהשלבחורף

והפךשניםכשלושמוזנחשעמדלאחר.נסגרוהוא-במיוחד

.מבוקרבפיצוץהעיריהאותוהרסה,לציבורסכנה

,היםחוףעלשישבישישנפגעהפיצוץמהלםכי,מספרים

ושם"הדסה"באושפזהוא.מוחבזעזועולקהמקוםבקירבת
אתשהקים,קזרנובסקימאשראחרלאהואכי,התברר

חזרלאאךקמעההחליםהוא...בסופולצפותובאהקזינו

לפני,החוףסלעיעליושבלעיתיםנראהעודוכשנתייםלאיתנו

...לעולמושהלך



,שרנופולסקיאדריכלעםביחד,מגידוביץניגש1922-ב

ביתתיכנון:עבורוביותרמשמעותיתמשימהעללתחרות

רקלוהיהדברשלבסופו.אביב-תלשלהגדולהכנסת

בתחרותההכרעה.ירושלמיאדריכליםמשרד:אחדמתחרה

והואגדספטריקהסקוטיהעריםמתכנןשלבידיוהופקדה
הטובההיאשרנופולסקי-מגידוביץתוכניתכי,קבע

על,הבנייהופיקוחהתיכנוןמשימתהוטלהוכךמהשתיים

.מגידוביץשלמשרדו

שלושיפוריםבהתאמותהצורךהתבררעבודהכדיתוך

לפרוייקטושותפומגידוביץנתקלוהשארבין.הבנייןתוכנית
התגלתההמתוכננתהבנייןכיפת:קשהמיבניתבבעיה

לאהכנסתביתשלשהקירותחששוהיהמידייככבדה

המהנדסאתלעזרההזעיקמגידוביץ.במעמסהיעמדו
אביבתלבחוףהקזינובנייתעלאיתועבדשכבר,גוטארפד

קלהכיפהתיכנוןידיעלהבעיהאתפתראכןוהוא–

.בהרבה

זו.הבנייהלעיכובהפרוייקטבמימוןקשייםגרמו,במקביל

רוטשילדמהברוןנכבדהתרומהקבלתלאחררקחודשה

.1925-בחגיגיבטקסנחנךהכנסתובית

בזכותוכי,מהפרוייקטמרוצהמגידוביץיצאדברשלבסופו
.מבוקשאביביתלכאדריכלמעמדוהתבסס

1925-בית הכנסת הגדול של תל אביב עם השלמתו ב
(.ספריית הקונגרס בוושינגטון, מאטסוןאוסף : תצלום)



בידישעוצב,נוסףכנסתביתניצבאלנביברחוב

הכובדמרכז.זקניםמושבשלהכנסתבית:מגידוביץ

,מונומנטליכניסהשערהואהמיבנהחזיתשל

,ובועזיכיןעמודיאתהמזכיריםעמודיםבשנימקושט

שלבשלטתומכיםהעמודים.המקדשבביתשניצבו
מושבהכנסתבית"הכתובתעםקירמיקהאריחי

,קשתבצורתצבעוניתזכוכיתחלוןומעליו."זקנים

.עמודוניםידיעלהנתמכת

הקשישיםכי,כיוםנעול,1926-בשהוקם,המיבנה

בית.דתייםאינםהסמוךהזקניםבמושבהמתגוררים
שיפוצוהוצאותאך,לשימורכבנייןהוכרזהכנסת

המקורנמצאטרםכהועדשקלבכמיליוןנאמדות

.למימונו

.  בית הכנסת של מושב זקנים ברחוב אלנבי
(.פיקיויקימתוך אתר , זלמנסוןיגאל : תצלום)



עיצובהביתשלהמדרגותלחדרנתןהפעם.10ה"מזאברחוב,ברסקילמשפחתמגוריםביתמגידוביץעיצב1922-ב

.הרנסאנסמימיאירופיתטירהשלתדמיתהמיבנהלכלשיווהובכךבראשוחומהשיניעם,עגולמגדלשל

,מיטות30שלחוליםלביתהפךהואאותומכרהברסקישמשפחתלאחר:שונותתהפוכותהבנייןעברהזמןבמשך

"לזקןהדר"בשםגריאטריחוליםלביתהפךהואשניםלאחר.שטייןחייםר"דשלבניהולו,"גדיעיןסנטוריום"בשם

רשותקיבלוהחדשיםובעליולשימורכאתרהוכרזהואדברשלבסופו.רביםושינוייםתוספותבוהוכנסוהזמןובמשך
המיבנהממשיךוכיום2012-בהסתייםהשימור.ושימורוהישןהמיבנהשיחזורתמורת–דירותביתלובצמודלבנות
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קירמיקהשלט 
גדול זה התנוסס  

שלט . בחזית הבית
,  אחרקירמיקה

שעליו הכתובת 
, "ברוכים הבאים"

היה צמוד למשקוף 
.הכניסה הראשית

תחומיאתצייןבה,מגידוביץשפירסםמודעה
מוהילובררחוב"היאמשרדוושכתובתפעילותו

..."פרטיבית

,הפרטיבשוקמגידוביץשלעבודתו

,העירכמהנדסלתפקידובנוסף

מצדאשמהרהעדמשכה

לתלשהגיעוחדשיםאדריכלים

אינהשלושהתחרותוסברואביב
ועדתהוקמה,בלחצם.הוגנת

רביםחודשיםלאחראך,חקירה

פגםכלשאיןלמסקנההגיעההיא

,בעיריהמגידוביץשלבעבודתו

עם.הפרטיותלעבודותיובמקביל
,כךכדיעדהלחץגבר,זאת

אתלהגישהחליטשמגידוביץ

לתוקפהנכנסהוזאתהתפטרותו

.1923בסוף

מגידוביץסייםתקופהבאותהבערך
שנועד,הפרטיביתובנייתאת

ממנוובחלקהמשפחהלמגורי

.שלוהאדריכליםמשרדגםהתמקם

בתצלום)תילועלעמדהבית

עד,23מוהילוברברחוב(משמאל
בנייןנבנהובמקמונהרס2016-שב

.קומתירבדירות



כבר היה אדריכל , את תפקידו כמהנדס העירמגידוביץכאשר סיים 

זרמו אליו הצעות  , מבוקש מאוד ומשהתפנה לעסוק רק באדריכלות

אביב -כיום קשה לדעת כמה בניינים ברחבי תל. עבודה רבות מאוד

נרשמו חלק מעבודותיו  בעיריהשכן בתקופת עבודתו , תוכננו על ידיו

אבל ההערכה המקובלת היא , תחת שמות של אדריכלים אחרים
!500-יש אומרים . שתיכנן והשגיח על הבנייה של מאות בתים

בין השאר היה חבר  . גם איש ציבורמגידוביץהיה , מלבד כל אלה

בוועד הפועל של הסתדרות  , פעיל במועצת מפלגת הציונים הכלליים

17.8.1923-ב"היוםדאר"בעיתוןשפורסמה,זומודעה.ועוד" הרצליה"בוועד המפקח של גימנסיה , בעלי בתים
עבודתואתלסייםשהחליטבעתכילהעידעשויה

–עבודההצעתלכלפתוחמגידוביץהיה,העירכמהנדס
...בשפעאליוהגיעואכןואלה



48בית לוין בשדרות רוטשילד 
".  אלרוב"מגדל –ברקע . כיום

(   קומונסויקיפדיה : תצלום)

מייד לאחר עזיבת העיריה היה  מגידוביץאחד הבתים שתיכנן 

. הניצב גם בימינו בשדרות רוטשילד, בית לוין

שבית לוין נחשב בזמנו לאחד הבתים המפוארים  , אין פלא"

הנוכחות האדריכלית  , גם היום. והמרשימים ביותר בתל אביב

במילים אלה פותח  ." שלו מקרינה הוד והדר על סביבתה
האדריכל גלעד דובשני את הפרק על בית לוין בספרו על  

. ודברים אלה תקפים גם לימינו-1993-שיצא לאור במגידוביץ

, ושדרות רוטשילדל"שדבקרן הרחובות 1924-הבית נבנה ב

מגידוביץ. למען משפחת לוין שעלתה ארצה מארצות הברית

עם מגדל בזווית , עיצב אותו בדמות טירה אירופית עתיקה
לאחר פטירתו של אבי  . המיבנההחיבור של שני אגפי 

המשפחה נמכר הבית ואז התמקמו בו בית ספר ללימוד 

".בנק לתועלת האשראי"אנגלית וסניף קטן של 

המיבנהבימי מלחמת העולם השנייה התדרדר מצבו של 

ולבנות במקומו בית משרדים ומלון בן להרסוובעליו ביקש 
פרצה מלחמת  , אלא שלפני שבקשתו אושרה, ארבע קומות

".ההגנה"מיפקדתהעצמאות והבית נתפס על ידי 

,  לאחר שהתפוצצה בו פצצה, 1953-אולם זו עזבה אותו ב, בתום המלחמה הוחזר הבית לבעליו והושכר לשגרירות ברית המועצות

. פעלו בבניין משרדי חברות שונות ומצבו התדרדר והלך, לאחר עזיבת השגרירות. שהושלכה כמחאה על דיכוי יהודי רוסיה באותה עת

בתנאי שהבניין הישן לא , העיריה הסכימה לכך. שביקשה להקים במקומו בניין משרדים רב קומתי, "אלרוב"רכשה אותו חברת 1990-ב
,  אדריכל אמנון בר אורבתכנונו ובפיקוחו של , תוך שימור ושיחזור חזיתות הבית, 1998-ואכן הבית שופץ ב. ייהרס ויעבור שימור יסודי

.המפארת שוב את שדרות רוטשילד, וכך חזר הבניין להיות פנינה.המתמחה בשימור מבנים היסטוריים



בסיגנוןמגידוביץהגדולים ביותר שעיצב המיבניםאחד 

הניצב בקרן הרחובות התבור  , "בית העמודים"האקלקטי הוא 

הבית הוקם על שלושה מגרשים צמודים  . ם בתל אביב"ורמב

כשלכל אחד מהם  , והוא בעצם שלושה בנייני דירות צמודים

מגידוביץכי , ניתן לו" בית העמודים"השם . חדר מדרגות נפרד
הוא  1927-כשהוקם הבית ב. קישט אותו בשורות של עמודים

,  נתן זלמן ברון, נחשב לאחד הגדולים והמפוארים בעיר ובעליו

.  באחת מדירותיואמוהתגורר עם , שעלה ארצה מאמריקה

המרשים ומאז התחלפו  המיבנהמכר ברון את , לאחר זמן

. הבעלים כמה פעמים
.עם הגבלות מחמירות, כיום הבית מיועד לשימור

"בית העמודים"



היומגידוביץשתיכנןהמיבניםכללא,הדבריםמטבע

אביבתלשהתפתחהככל.פרטיים"חלומותבתי"

בתיבבנייתויותריותרעסקהוא,גדלהואוכלוסייתה

.להשכרהמלכתחילהשתוכננו,משרדיםאו,דירות

ביתשנקרא14פלורנטיןברחובהביתהיהכזה
ובשלב1926-בנבנההבית.בעליושםעלסטרלינג

שופץהואזאתבעיקבות.לשימורכבנייןהוכרזמסויים

לוהוחזר,סמוקניצההאדריכליתידיעל2018-ב

מפרוייקטחלקמהווההואוכיוםהראשוניפארו

.השכונההתחדשות



ְנְסק'פסאז בספרו,דובשניגלעדלדברי.כאחדומשרדיםחנויותלהשכרתמראששתוכנן,בעירהראשוןהבנייןהיה,16הרצלברחוב,פֶּ

(מגידוביץ)...באופיהבינלאומיתרציונאליתלאקלקטיקהמקומהאתפינתההקטנהאביבתלשלהרומנטיתהאקלקטיקה",מגידוביץעל

."גדולהעירשלמסחריברחובבנייןחזיתכאןיצר

-בתלהראשוןהבנייןזההיה.רביעיתקומהמגידוביץלוהוסיףמכןלאחרשניםשלוש.קומותשלושבןבנייןזההיה,1924-ב,בתחילה

שכרו2011-שבעד,הדרואתואיבדהבנייןהוזנחהשניםבמשךאולם.גגועלשנפתחהקפהביתלטובת,מעליתאזבושהותקנהאביב
חדריואתהשכירוהם.בבנייןכיוםהנמצא+ANהאדריכליםמשרדעםחלקיתאותוושיפצוהמיבנהכלאתברודוומתירותיהיזמים

..."16הרצל"-לאאיך,ששמה,פופולריתמסעדההפנימיתבחצרוופתחושוניםלמשרדים

יעקבלבה, ויקיפדיה: תצלום מלפני השיפוץ

עובד כהן, ויקיפדיה: תצלום

, ויקיפדיה: תצלום
עובד כהן



האקלקטי מהסיגנוןמגידוביץהדילוג של 

מיבניםבולט בשני ( להלן)הבינלאומי לסיגנון

.  שתיכנן למען משפחת אסתר ומשה נתנאל

היו בעלי , 1926-שהגיעו מעדן ב, השניים

ן התל  "אמצעים והשקיעו רבות בשוק הנדל
מגידוביץהם הזמינו את 1931-ב. אביבי

ם  "לתכנן עבורם בית דירות ברחוב רמב

היה אז בתקופת  מגידוביץ. פינת אלנבי

אבל עדיין , הפרידה שלו מהסגנון האקלקטי

על כן . לא נכבש על ידי הסגנון הבינלאומי
של בסיגנוןבחר לעצב את בית הזוג נתנאל 

אבל , עם קווים ישרים וזוויתיים, דקו-ארט

.  קישוטעמודוניכבר ללא 

(יעקובסוןמיכאל : תצלום. )ם"רמב-בית נתנאל בקרן הרחובות אלנבי



בנייה סיגנוןהופיע באירופה 30-בתחילת שנות ה

שאחד ממבשריו הראשונים היה בית הספר  , חדש

זה התבטא סיגנון. בגרמניה" באוהאוז"לעיצוב 

ללא כל קישוטים , קווים ישרים בלבד": נקיונו"ב

.  או פיתוחי אבןעמודוניםכגון , "מודבקים"
נקלט , שהיה זול יותר לבנייה מקודמו, הסגנון החדש

במהירות ועד מהרה התפשט ברחבי העולם ועל כן  

".הבינלאומיהסיגנון"זכה בכינוי 

, הבניה האקלקטילסיגנוןמגידוביץעם כל חיבתו של 

הוא השתלב עד מהרה בסיגנון המודרני ומאז שולט  
.  הזה בכל עבודותיוהסיגנון

בסיגנון זה מגידוביץאחד הבתים הראשונים שבנה 

. 39ברחוב נחלת בנימין ( משמאל)הוא בית דייוויס 

בית דייוויס "כי , מגידוביץגלעד דובשני אומר בספרו על 

הינו אחד הבניינים המעניינים ביותר שניבנו בתל אביב 
מסורת עבר עם שפה ... הוא מאחד. בסגנון הבינלאומי

."אדריכלית חדשה

הסיגנוןבקווי מגידוביץשתוכנן על ידי ,  בית דייוויס
.הבינלאומי הישרים והסימטריים

(Google Maps: תצלום בן ימינו)



הוקלאביבבתלהבאוהאוזלסיגנוןמגידוביץשלשהמעבר,לשעריש

הרביםהמיבניםבעיצובחלקונטללמשרדוהצטרף,רפאל,בנוכאשר

הלך,"הרצליה"הגימנסיהבוגרשהיה,רפאל.ימיםבאותםבושתוכננו

באוניברסיטתאזרחיתהנדסהלמד1931-1934ובשניםאביובדרכי

האדריכלותלמשרד,כאמור,הצטרףארצהבשובו.בלונדוןמריהמלכה
בסיגנוןבושתוכננוהמיבניםבעיצובעמוקותמעורבוהיהאביושל

נעשהרפאלכאשר,1937-בהסתיימהזאתשותפות.הבינלאומי
.1950עדבהפסקותהחזיקבותפקיד–גןברמתהעירמהנדס

הסגנוןבקווי,גןרמתעירייתביתאתרפאלתיכנןזהתפקידובמסגרת

העיריהאתמשמשוהוא1941-1942בשניםהוקםהבניין.הבינלאומי
.ימינועד

השניםבמשךשתיכנן,משלומהנדסיםמשרדרפאלהקים1955-ב

מגוריםמיבני,ביבנה"צוקאבן"מפעל,בירושליםמגידומגדליאת

.ועודגןברמת

לזהדומהמסלולבתחילהעבר,אבשלום,מגידוביץשלהשניהבן
נסעמכןולאחר"הרצליה"גימנסיהאתסייםהוא:רפאלאחיושעבר

,לימודיואתשסייםשלאחראלא.הבריתבארצותהנדסהללמוד

התנדב,ארצהלחזורבמקום.יפאןידיעלהבריתארצותהותקפה

האוקיינוסלחזיתנשלח,ב"ארהצבאשלההנדסהלחילאבשלום

.הבריתבארצותנשארהמלחמהוכשהסתיימההיפאניםמולהשקט

במקטורן )ולצידו בנו רפאל ( עם עניבה, בחליפה כהה)מגידוביץ
מבקרים באתר בנייה של אחד הבתים שעיצבו יחדיו  , (פתוח
.  30-בשנות ה, אביב-בתל



עלשתוכנן,93רוטשילדבשדרותמגנטבית

למופתדוגמהמהווה,1934-במגידוביץידי

לכךברורהוהוכחה-הבאוהאוזסיגנוןשל

אתביסודיותהפניםהוותיקשהאדריכל

,דובשניגלעדלדברי.הזההסיגנוןעקרונות
(.ג.ב-מגידוביץשל)הענייניהטיפול"

עם,הבינלאומיהסיגנוןברוחהבנייןבמרכיבי

,האקדמיהברוחגיאומטריותפרופורציות

שביןמהמרשימותאדריכליתהופעהלומקנות

".אביבבתלזהסיגנוןבנייני
,מגנטובתיהמשההיוהמקורייםהביתבעלי

30-הבשנות.מגידוביץשלמשפחהקרובי

,הסיליקטבמפעלשותףמגנטמשההיה

בתלהבנייןלענףביוםלבניםרבבותשייצר

פנהומשההמפעלנסגרמסוייםבשלב.אביב
.המקרקעיןלשוק

.לשימורמיועדהביתכיום

בימינו הבית  . 90-בית מגנט בתצלום משנות ה
.המסתירה אותו, אפוף בצמחיה עבותה



.  כיום מלון סינמה, בניין קולנוע אסתר
(פיקיויקימתוך אתר , הייטנרשאולה : תצלום)

והזמינומגידוביץאלנתנאלומשהאסתרחזרו1936-ב

כברהפעם.דיזנגוףבכיכרקולנועלבנייןתוכניותאצלו

נעזרובוודאיהבינלאומיהסגנוןעלמקובעמגידוביץהיה

.במשרדושותףאזהיהשעדיין,בנורפאלידיעלבכך

שהאדריכליתהעובדההיהעליושהשפיענוסףגורם
לכלהמנחיםהקוויםאת1934-בעיצבהאוורבוךניה'ג

לבנה,אחידהחזות:הכיכראתהמקיפיםהמיבנים

עםבמקצתמעוגלותמרפסותידיעלהמודגשת,וקשתית

מעגלשלתבניתיצרההיאבכך.ומטוייחיםבנוייםמעקות

התוצאה.הכיכראתהמקיף,דומיםבנייניםשלרציף
לאידיאלמובהקתדוגמהומהווהביותרמרשימההייתה

שאפוימיםבאותםאביב-תלשראשי,"הלבנההעיר"

.כולההעיראתבולעצב

אלףבושהיו,והקולנוע1939-בהסתיימההבנייה

שלגיה"המצויירהסרטבהקרנתנפתח,ישיבהמקומות
המקוםנקראבתחילה...דיסניוולטשל,"הגמדיםושבעת

מכןלאחרספורותשניםאך,"דיזנגוףכיכרקולנוע"
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