
או,בתיכנונםהשתתףאובעצמותיכנןגוטשארפדהגדוליםמהפרוייקטיםכמה:בתצלומים
בכיווןהעליונההימניתמהפינה.הקודמתהמאהשל20-הבשנותבניינםעלפיקחאו,עיצב

ה"מזאברחובהמיםמגדל;(החשמלחברתארכיון)אביבתלשלהראשונההכוחתחנת:השעון
גלויה,ידועלאצלם)"אביבגלי"קזינו;(ישראלפיקיוויקי,הייטנרשאולה:תצלום)אביב-בתל

;(הקונגרסספרייתמאטסוןאוסף:תצלום)אביב-בתלהגדולהכנסתבית;(אליהוהאחיםבהוצאת
,ידועלאצלם)בחיפההגדולותהטחנות;(.ג.ב:תצלום)אביב-בתלהחשמלברחובהמיםמגדל
."(ויקיפדיה",ידועלאצלם)חיפהליד"נשר"מפעל;(אליהוהאחיםבהוצאתגלויה



לידידיי

,מורשתאתרילשימורהמועצהעבור,בהתנדבות,מצגותהכנתכדיתוך

בארץשפעל,גוט(אברהם)ארפדהמהנדסשלבשמופעםאחרפעםנתקלתי

חומרלחפשוהתחלתיסקרנותיאתעוררהדבר.1948עד20-השנותמתחילת
מקצוענותו,המרתקהאישיסיפורונוכחונדהמתי–מצאתי.עצמוהאישאודות

לסכםהחלטתיזאתבעיקבות.המפליאיםוהישגיובינלאומימידהבקנההגבוהה

ומפעלוהאישראוייםכישתסכימומקווהואנישלפניכםבמצגתהגדולמפעלואת

.שבדרךהמדינהבוניברשימתלטובהלהיזכר

בני גבירצמן



,  1921בשנת , כשעלה ארפד גוט ארצה

חיים עשיר עם נסיון , 44הוא היה כבר בן 

. והישגים רבים בהנדסת בניין

בשנת  , הוא נולד בכפר קטהי שבהונגריה

דאג לתת  , שהיה מורה, אביו. 1877

אך כשהגיע , לחמשת ילדיו חינוך יהודי

נשלח לבודפשט כדי , ארפד לגיל תיכון

כבר  . ללמוד בגימנסיה קתולית איכותית

שם התבלט בידע שלו במתימטיקה והיה  

זה מובן מאליו שימשיך את לימודיו  

אותו  , בטכניון הממלכתי של הונגריה

. והוסמך כמהנדס1901-סיים ב

החל מייד לאחר  , בזכות הישגיו בטכניון

סיום הלימודים לעבוד בקונצרן ההונגרי  

היה  19-שמאז המאה ה, "גאנץ דנוביוס"

הקונצרן  . מגדולי התעשיינים בהונגריה

ייצר החל מספינות מלחמה גדולות וכלה  

ובנוסף עסק  , בקרונות רכבת ומכוניות

, בהקמת מיבנים תעשייתיים גדולים

.גשרים ומסילות

ארפד גוט נתקבל לעבודה כמהנדס  

מתחיל ובזכות המהנדסים המעולים  

הגיע עד , שהועסקו בחברה והדריכו אותו

. מהרה לרמה מקצועית גבוהה ביותר

תעודת ההסמכה של ארפד  
מטעם  , גוט כמהנדס

.1901הטכניון בבודפסט 



בייחוד בבניין  גוט התמחה 

, גשרים ובהקמת מבנים גדולים

תוך שילוב קונסטרוקציות  

.עם יציקות בטוןפלדה 

מבנים רבים מכל אלה שהקים  

עודם בשימוש גם  , בהונגריה

מאה שנים ויותר לאחר –כיום 

.שהוקמו

עבודה על  כדי תוך 

,  הפרוייקטים הגדולים שלו

הוא נשא . גוט משפחההקים 

לאשה את קורנליה שייבנר  

–והזוג הביא לעולם שני בנים 
ופטר  1906-ב, (באנדי)אנדרה 

.1910-ב, (פלה)אמיל שמשון 

שתוכננו והוקמו  , בבודפסט" גלרט"מרחצאות : בתצלום
התפרסמו בסגולותיהם הרפואיות של  ,  על ידי גוט

(צלם לא ידוע. )מימיהם והם פופולריים ביותר עד היום



ארפד גוט בעת שירותו בצבא  
הונגרי במלחמת  -האוסטרו

.  העולם הראשונה
תצלום מאלבום התמונות של  )

(משפחת גוט

,בבודפשטוהקים"דנוביוסגאנז"מקונצרןגוטארפדפרש1908-ב

ראוהשניים.הנדסילתיכנוןעצמאימשרד,גרגיינה,עמיתועםביחד

פרוץאולם.ורבותמשמעותיותעבודהלהזמנותוזכובעמלםברכה

שלהפורייההעבודהאתקטע,1914-בהראשונההעולםמלחמת

עבודותלבצעונשלחהונגרי-האוסטרולצבאגוייסגוטארפד.השניים

מזלואיתרעכאן.שבגליציהפשמישלהעירבאיזורנרחבותביצורים

שבוייםלמחנהוהועברהרוסיבשבינפלהוא1915ובמרץ

השבוייםשלהמתנכרוביחסבאנטישמיותנתקלהואשם.בטורקסטאן

בסופואותושהביאהאנטישמיות–היהודייםהשבוייםכלפיההונגריים

חדשיםבחייםלפתוחעליווכיביתואינהשהונגריהלהחלטהדברשל

.ישראלבארץ

לבודפשטחזר1918-בורקשניםכשלושבשבישההגוטארפד

והביאהכאןגםאחריורדפהשהאנטישמיותאלא.כמהנדסולעבודתו

הייתההשברנקודת.ארצהלעלותסופיתלהחלטה1920-באותו

:גרגיינהושלשלוהחברהידיעל,בבודפשטגשרשלבשיקוםקשורה

בגללאליוהוזמןלאגוטארפדאך–חגיגיאירוענערךהעבודהבתום

עסקיואתחיסלגוט.הגמלגבאתששברהקשזההיה.יהדותו

משפחתולקליטתהקרקעאתלהכיןכדי,בגפוארצהועלהבהונגריה

.אחריו



מאזמרשיםפעילותסיכוםוגרגיגוטשלמשרדםהוציא,ארצהגוטארפדעלייתלפני,1920-ב

מהם175-ש,פלדהוקונסטרוקציותמזוייןמבטוןמבנים654כוללתהרשימה.1908-בהקמתו

מגדלי,מיםבֵרכות,תעשייהמבני,חרושתבתי,מגוריםמבני,ציבורמבניוהשארגשריםהיו

.לצבאוקסרקטיניםארמונות,סילומבני,מים

1908-1920גרגי בשנים -כותרת פרק הגשרים בסיכום פעילותו של משרד גוט: למעלה



.

. גדולהייתה הארץ בעיצומו של גל בנייה , כשהגיע גוט ארצה

ברמה גבוהה ביותר הלך לפניו  כמהנדס שמו : יתר על כן

של הצעות  שורה כבר קיבל , הגיעו ארצהוממש למחרת 

.עבודה רציניות

של המאה הקודמת  20-ארפד גוט בסוף שנות ה
(.תצלום מאלבום התמונות של  משפחת גוט)



באתר  , ידניתנעשה , חצץ ומים ליצירת הבטון, ועירבוב מלטבחיתוליה היתה הבנייה בבטון בארץ , של המאה הקודמת20-בתחילת שנות ה

,  אביב אתר בנייה-כבר לא היה בתל30-בשנות ה. שהופעל על ידי מנועהוא היה הראשון שייבא ארצה מערבל בטון : גוט שינה זאת. הבנייה

.שלא הוצב בו מערבל כזה

,  צלמוניה: תצלום. )1925-באביב -בתלסלילת כביש בטון ברחוב בלפור בעת , "בונהסולל "של –במקרה זה . בארץמהראשונים בטון מערבל : בתצלום
(.מששוילימעזבונו של פנחס , תרומת דן שביט, ארכיון שיכון ובינוי, חיים ניצביץ



אחת הראשונות בעבודותיו של גוט הייתה תיכנון  

"  קזינו"ה, "גלי אביב"קונסטרוקציית הבטון של 

הוא הוזמן  . אביב-המפורסם בחוף הים של תל

,  יהודה מגידוביץ, לצורך זה על ידי אדריכל הבניין

.ששמח לגייס את גוט להשלמת הפרוייקט

היה שונה  , (שבעצם היה רק בית קפה" )קזינו"ה

מכיוון שהוא תוכנן להיבנות בחלקו  , מבניין רגיל

בזכות נסיונו של גוט בהקמת  . בתוך מי הים

הוא ידע לתכנן את עמודי הבטון של , גשרים

שהם התמזגו עם סלעי  , המיבנה בצורה כזאת

.החוף ונתנו יציבות לקונסטרוקציה כולה

והוא פעל עד 1922-הושלמה ב" קזינו"בניית ה

1936  .

,  אביב-בחוף תל" קזינו"ה: בתצלום
נשען על העמודים שתיכנן גוט ויצק  

.  צלם לא ידוע. )לתוך סלעי החוף
(.אתר נוסטלגיה אונליין: המקור



תיכנן,הקזינולהקמתבמקבילכמעט

'הפסאז"שנקראמהאתובנהגוט

ביפו'ורג'גהמלךבשדרות,"הגדול

במקורו.6'מס(ירושליםשדרותכיום)

בנקבבעלותמשרדיםבנייןזההיה
בנק–לימים)"פלשתינהאנגלו"

אתהקרקעבקומתשקבע,(לאומי

העליונהבקומה.שלוהיפואיהסניף

חשבוןרואי,דיןעורכישלמשרדיםהיו

.ויצואיבואוחברות

,דקו-ארטבסגנוןהבנייןאתעיצבגוט

המערביבעולםאזמקובלשהיה

כגון,רומנטייםסממניםבוושילב

כלואתקורינתייםועמודיםקשתות

השניהמבנה-מבטוןיצקהואהבניין
.זאתבטכנולוגיהשהוקםבארץ

.  הוא המיבנה הראשון מצד ימין" 'פסאז"ה
של  20-גלויה משנות ה: המקור. צלם לא ידוע)

(בהוצאת האחים אליהו, המאה הקודמת



מיבנה הטחנות  
הגדולות בחיפה בעת  

.1921-הקמתו ב
הוזמן גוט לתכנן  , באותם ימים(.צבי פייגין: תצלום)

הטחנות  "ולפקח על הבנייה של 

אחד המיבנים  –בחיפה " הגדולות

התעשייתיים הגדולים בארץ 

. באותם ימים

שניבנה  , גוט נתן לבניין המרשים

עם  , קווי מיתאר ישרים, כולו מבטון

כגון גג  , כמה קישוטים אדריכליים

, עם שיני חומה עתיקה כביכול

פרט לקומה  , חלונות מלבניים

שחלונותיה מקומרים  , העליונה

מלבד זאת דאג גוט לבניית  . ועוד

שביטלו את  , תיקרות בטון איתנות

.  הצורך בעמודי תמיכה פנימיים

הדבר איפשר ניצול מירבי של שטח 

כל קומה וגמישות בתיכנון תפרוסת  

. המכונות במפעל



.  בשנותיו הראשונות, מפעל המלט נשר
.  הכביש בתצלום מוליך מחיפה ליגור

(ויקיפדיה:המקור. צלם לא ידוע)

החלוזאתלבנייהההכנות,חיפהליד"נשר"המלטמפעלבבנייתלסייעגוטהוזמן,"הגדולותהטחנות"בנייתהשלמתלאחרמיידכמעט

:המפעלמבנישלוהביצועהתיכנוןאתמגוטהזמין,המלטייצורמיתקןאתבעצמושתיכנן,שפיגלבלה,החברהמנהל.1923בספטמבר

המפעלמתוצרתהראשוןהמלטושק1925-בהסתיימההבנייה.גליאזבסטאופחגגותומכוסיםמזוייןמבטוןבנוייםמלאכהובתיראשיבניין

להקיםהתבקשולמלאכהגוטגוייסאזגם.1934-בלהרחבתוהביאבנשרשהופקלמלטהרבהביקוש.שנהבאותהבאוקטוברממנויצא

.מטר40הפנימיורוחבהמטר100אורכה,מטר26שגובההמרשימהפלדהכקונסטרוקצייתאותהתיכנןהוא.הגלםלחומריסככה



בניית בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי  

שאבן הפינה שלו הונחה  , אביב-בתל

הן כספיות  , נתקלה בבעיות, 1922-ב

בבעיה הטכנית העיקרית  . והן טכניות

אדריכל יהודה  , נתקל המתכנן והמבצע

בבואו לבנות את כיפת בית  , מגידוביץ

שלפי התיכנון  , התברר. הכנסת

הייתה כיפת בית הכנסת  , המקורי

שקירותיו לא היו  , כבדה עד כדי כך

.  מסוגלים לשאת את משקלה

,  ל"אדריכלים ומהנדסים בארץ ובחו

לא מצאו  , שמגידוביץ התייעץ איתם

לבסוף פנה . פיתרון נאות לבעיה

אותו הכיר מעבודתם  , מגידוביץ אל גוט

גוט ואכן" קזינו"המשותפת על בניית ה

את  הוא תיכנן מחדש . פתר את הבעיה

של  , לה מיבנה קל יותרהכיפה ונתן 

כך . מסבך פלדה מצופה בפח נחושת

קיבל בית הכנסת את צורתו  

"  נעטף"1969-לפני שב, האופיינית

כדי לתת לו  , בשדרת קשתות בטון

.מראה מודרני יותר

כפי  , אביב-בית הכנסת הגדול של תל
:  תצלום. )1925-שנראה עם סיום בנייתו ב

(.ספריית הקונגרס, מאטסוןאוסף 



בסיגנוןמבטוןמרשימיםמיםמגדליכמההקיםגםגוט

-בהוקם(מימין)בהםביותרוהידועהראשון.אקלקטי

(משמאל)השני.אביב-בתלה"מזאברחוב1924

אביב-תלשלהראשונההכוחתחנתבמיתחםהוקם

.החשמלברחוב

.ה בתל אביב"מגדל המים ברחוב מזא
(.פיקיוויקי ישראל, שאולה הייטנר: תצלום)

מגדל המים ברחוב החשמל בתל  
.(.בני ג: תצלום)אביב 



מגדל המים בשכונת  : מימין
(.  צלם לא ידוע. )באסה ביפו

.ביפוגוטהקיםנוספיםמיםמגדלישני

בשכונתנבנה,מסגדהמזכיר,האחד

נהרסזהאך,(מימין)ביפובאסה

(משמאל)השניהמגדל.50-הבשנות

בשכונתיפושלהמטבחייםבביתהוקם

ניצבעודנוזהמגדל.כביראבו

בקריית"נופים"הספרביתבמיתחם

.שלום

המיםמגדליבתחוםגוטשלפעילותו

הכינויאתהימיםברבותלוהקנתה

."בארץהמיםמגדלימלך"

מגדל המים בשכונת  : משמאל
צלם לא  . )אבו כביר ביפו

תצלום מאלבום  . ידוע
(התמונות של משפחת גוט



בענףמשברשלתקופותגםחווהגוט

היההקשיםבזמניםאפילואבל,הבנייה

בימי,למשל,כך.שונותבמשימותעסוק

לפנישניםתשע,1927-בהבנייהמשבר

תוכניתגוטעיבד,אביב-תלנמלהקמת

.העירבחוף"ימיתטעינהתחנת"להקמת

.כפטנטזאתתוכניתרשםאףהוא

הביובמערכתאתובנהגוטתיכנן1935-ב

.אביב-תלשלוהתיעול

שסיימולאחר.בניוהתבגרו,כךכדיתוך

,הרצליהבגימנסיה,התיכוןלימודיאת

,לימודיהםסיוםועםהנדסהללמודנשלחו

.אביהםשלבמשרדולעבודההצטרפו

ביוליוסרבותגוטהסתייע20-השנותמאז

ונעשהמומחהבנאישהיה,סלפטרגדליהו

עםבשותפות,גוטפתח1937-ב.לשותפו

,"גורביץ-גוט"את,גורביץיונההמהנדס

.לציוןבראשוןברזללקונסטרוקציותמפעל

בימימשמעותיתפקידנועדזהלמפעל

.(להלן)השנייההעולםמלחמת

פינת החשמונאים  ' ורג'שיטפון ברחוב המלך ג
לאחר השלמת מערכת  . 1936-אביב ב-בתל

לא חזר עוד  , שתיכנן גוט, התיעול העיורונית
זולטן  : תצלום. )שיטפון כזה בנקודה זאת

(.מ"לע/אוסף התצלומים הלאומי, קלוגר



הואהתגוררובתחילה.אביב-בתלהתמקםהוא,ארצהגוטארפדשלבואועםמייד

-בתל13טרומפלדורברחוב"וילה"לעצמובנהשהואעד,שונותבדירותומשפחתו

-בתלהואביתי":הבאותבמיליםהעירלגביתחושותיואתתימצתשניםלאחר.אביב

לחזורמיהרתיל"לחונסיעותייבכל.בעתידחייאתלתאריכולאניכאןרק...אביב

המיםמגדלעלהחנוכייה.הביתהשהגעתיהרגשתיאביבתלברחובותפסעתיוכאשר

".לביתיהפכה,מהחולותצמיחתהאתשראיתיהעיר.עיריעלאורהאתהפיצהשבניתי

הבית היה ידוע כמכניס  . אביב-בתל13ביתו של ארפד גוט ברחוב טרומפלדור : למעלה
תצלום מאלבום  . )אביב-אורחים והוא הפך למקום מיפגש חביב על יוצאי הונגריה בתל

(.התמונות של משפחת גוט

(.משפחת גוטתצלום מאלבום התמונות של . )30-ארפד גוט בתצלום מסוף שנות ה: מימין



אחד ההישגים הבולטים ביותר של  

אלא בסוריה  , גוט התרחש לא בארץ

בעיצומה  , 1941-היה זה ב. השכנה

כאשר , של מלחמת העולם השנייה

הקורפוס האפריקני הנאצי בפיקודו  

שטף את צפון , של גנרל רומל

אפריקה ממערב למזרח ונראה היה  

ששום דבר לא יעצור בעדו מלהגיע  

.  ולאחר מכן לארץ ישראל–למצרים 

הבריטים חששו מאוד מהבאות וכדי 

להציל את צבאם מהשמדה  

תיכננו  , מוחלטת על ידי הגרמנים

ארץ , לסגת מכל שטחי מצרים

ישראל וסוריה ולפרוס חזית חדשה 

אלא שפגם אחד בתוכנית  . בעיראק

לאורך כל : הזאת מנע את ביצועה

נהר הפרת לא היה בנמצא אפילו  

חיל . גשר אחד שיוכל לשאת טנקים

ההנדסה הבריטי העריך שבניית  

גשר כזה תימשך כשנתיים אך 

משרד המלחמה הבריטי חיפש 

שיוכל לסיים את  , מישהו אחר

. המלאכה תוך שישה וחצי חודשים

וזכה  –גוט התחייב לעשות זאת 

.במיכרז

גנרל רומל מנחית  : אימת הבריטים
הוראות לאנשי הקורפוס האפריקני  

בעת התקדמותו לעבר מצרים      
,  ויקי שיתוף: תצלום. )1941-ב

(.באדיבות ארכיון המדינה הגרמני



במפרץ  " של"חוות מיכלי הפלדה של : משמאל
שהיתה אחת המטרות המועדפות  , חיפה

.1940-למפציצים האיטלקיים ב
(.ספריית הקונגרס, אוסף מאטסון: תצלום)

ענני עשן כבדים מיתמרים מעל מיכלי  : למטה
. י האיטלקים"שהופצצו ע, דלק במפרץ חיפה

(מוזיאון המלחמה האוסטרלי: תצלום)

אורךמטר660-הגשרמידותאתלגוטהכתיבוהבריטים

טורישניזמנית-בולשאתשיוכלודרשו-רוחבמטר17-ו

.במקבילטנקים

נתקלהמלכתחילהאבל,הגשרלתיכנוןמיידניגשגוט

עלשהיההראשונותהבעיותאחת.רביםבקשייםהעבודה

היתה,בשטחהעבודותתחילתלפניעוד,לפתורגוט

נמצאהפיתרון.הגשרלמיבנהשנדרשהבפלדההמחסור

גרוטאותכלאתגוטשללרשותוהעמידוהבריטיםכאשר

הזיקוקבתיעלהאיטלקיםמהפצצותשנותרוהברזל

ונמלבמפרץ"של"שלהדלקמיכליחוות,חיפהבמפרץ

למפעלהגרוטאותכלאתהעבירגוט.החיפאיהנפט

מהברזליצקושם,לציוןבראשוןשלוהקונסטרוקציות

שלהקונסטרוקציותהורכבושמהםפלדהמוטותהמפוייח

.הגשרחוליות



תצלום מאלבום  . )עגורן הגשר בפעולה
(התמונות של משפחת גוט

נבנההואדרוםמצד.תצורותבשתיהגשרנבנה,גדותיושתיביןהנהרבעומקהבדליםבגללאולם.הפרתגדותמשתיזמנית-בונבנההגשר

החדרתלאחר.מטרחציוקוטרומטר30היהמהםאחדכלאורך.העיראקיתהנפטחברתשלמהמלאי,פלדהצינורותשלכלונסאותעל

חמשנשענוזאתקורהעל.הגשרלרוחבמזוייןבטוןקורתיצקוומעליהםבטוןלתוכםיצקו,זוגותחמישהשלבקבוצות,לקרקעיתהצינורות

האורךלכלמעקותהתקנתהיההזהבצדהאחרוןהשלב.הגשרלרוחב,מזויןמבטוןיצוקהמיסעההונחהשעליהןפלדהפרופילשלקורות

.המיסעהשולישל

חלקילהרמתמנופים,הנהרלקרקעיתהכלונסאותלהחדרתאווירפטיששבקצהו,ניידפלדהמיבנההורכבהזאתהרבההעבודהלצורך

.למקומםהבנייןחומריאתשהובילולקרוניותמסילההונחההמיבנהלאורך.ועודהמתוכנןבמקומםולהנחתםהגשר

שנחשפההנהרבקרקעיתקידוחיםלתוךשנוצקו,בטוןכלונסאותעלהנשענים,מבטון,יחסיתצפופיםתמךקירותעלהגשרניצב,צפוןמצד

והניחגלגליםעלשנע,מפלדהגשרעגורןהותקן,להרכבתה.מלבניותבטוןממנסרותהגשרשלזהבחלקנבנתההמיסעה.היובשבעונת

.בעגלותלמקוםשהובאוהמיסעהחלקיאתבמקומם

התיכנוןהצדיק,דברשלבסופו.אורכולכלאחידהמיסעהעם,אחדלגשרשיהפכוכדי,במיוחדמדוייקתיאוםחייבהגשרחלקישניחיבור

.תקלותכלללאמכונועלניצבהמוגמרוהגשר–עצמואתגוטשלהמדוקדק



האיש במרכז התצלום  . מבט מקרוב על עגורן הגשר
נהג המשאית שהובילה את  , הוא שוקי

אל  , קונסטרוקציות הפלדה מהמפעל בראשון לציון
. אתר הבנייה של הגשר

( תצלום מאלבום התמונות של משפחת גוט)



ראשון מימין על  )גוט 
בלוויית קצין  , (הקרונית

מוסעים על החלק  , בריטי
כדי להעיף  , הבנוי של הגשר

מבט מקרוב על סיום  
תצלום מאלבום  . )העבודה

(.התמונות של משפחת גוט



מפקחי הבנייה הבריטיים מצטלמים על הגשר למזכרת עם  
,(ראשון מימין בקבוצת האזרחים)גוט 

.  נכבדים ערביים באים להתבונן בעבודות ההקמה של גשר: למעלה
. גוט הוא השלישי משמאל

.מארח קצינים בריטיים שבאו לביקור, (באמצע)גוט : למטה

לושת התצלומים בעמוד זה  ש
לקוחים מאלבום התמונות של  
.משפחת גוט



.  גייס להקמת הגשר גם את בני משפחתוגוט 
שגם  , "(באנדי)"אנדרה , בנו של ארפד: בתצלום

בחברת שניים מהבריטים  , הוא היה מהנדס
. בפרוייקטשעבדו 

(תצלום מאלבום התמונות של משפחת גוט)



ארפד גוט ניצב ליד טבלת הזיכרון שהוצבה על  : משמאל
. ידי הבריטים על הגשר שנקרא על שמו

(.תצלום מאלבום התמונות של משפחת גוט)

שהקמת הגשר , חשש חיל ההנדסה הבריטי, כאמור

גוט הפתיע את הבריטים ביכולתו  . תימשך שנתיים

קבלת  שלושה ימים בלבד לאחר : הבלתי רגילה

סיים את תוכניות הבנייה ולמרות כל המשימה הוא 

שגרף חלק , כולל שיטפון אדיר בנהר הפרת, הקשיים

היה הגשר גמור חמישה חודשים בלבד  , מציוד הבנייה

.לאחר תחילת הנחתו

הבריטים אסירי התודה כיבדו את גוט על הישג זה  

הם אף הציבו על  ". גשר גוט: "בקריאת הגשר על שמו

:עליה נחרתה באנגלית הכתובת, הגשר מצבת זיכרון

אותו  האיש שתכנן על שם ,גוטזה נקרא גשר גשר “

ובנה אותו במשך ארבעה חודשים בשלושה ימים 

כאשר העבודה נמשכה גם בזמן  , ועשרים ותשעה ימים

כחומר עבור הקורות הראשיות  . שיטפונות האביב

אויב וככלונסאות  נפט שניזוקו בפעולות מיכלי שימשו 

שימשו צינורות לקידוח נפט שהובאו מבגדד וממקומות  

1942בינואר 13-בניית הגשר החלה ב. רחוקים אחרים

“.1942ביוני 10-והוא נפתח לתנועה ב
–.A.M.D.Gבתחתית הכתובת חרותות האותיות , אגב

Ad maioremהלטינית ראשי תיבות של המימרה  Dei 
gloriam"(להאדרת תפארת האל ...)"



Palestine Post 8 july 1942
של  מיסודם ,היסטוריתאתר עיתונות יהודית : המקור)

(.אביב-הספרייה הלאומית ואוניברסיטת תל

הסיפור על ההישג האדיר של הקמת הגשר נבלע כמעט לחלוטין בתוך שלל הידיעות המסעירות  

הוא הופיע כידיעה  , למשל, "פלסטיין פוסט"ב. 1942על מהלך המלחמה העולמית השנייה בשנת 

בגלל הצנזורה הצבאית הבריטית שהייתה נהוגה אז , יתר על כן. על טור אחד בעמוד פנימי

נאלץ העיתון להתפתל כדי לתת לקוראיו בכל זאת מושג על מיקומו של הגשר ולכן נכתב  , בארץ

"... ך הישקו את גן העדן"נבנה על אחד מארבעת הנהרות שלפי התנ"בידיעה שהוא 

":פלסטיין פוסט"תרגום הידיעה שפורסמה ב–להלן 

גשר נבנה מפלדה ממוחזרת

, The Palestine Post8 1942ביולי

".  אי שם במזרח התיכון"פלדה שמוחזרה מגרוטאות בפלשתינה שימשה לגשר חדש שהוקם 

אזרחי  , מהנדסי הוד מלכותו. הדבר התגלה בטקס הפתיחה הרשמי שהתקיים בסוף השבוע

אבן דרך בחיי כלכלת  "שתואר כ, רשויות הצבא ונכבדים מקומיים נכחו באירוע, מדינות הברית

בזמן שיא של , ך הישקו את גן העדן"הגשר נבנה על אחד מארבעת הנהרות שלפי התנ". האזור

זהו אחד מגדולי הפרויקטים  . בעוד שבאופן רגיל היו נדרשות שנתיים להשלמתו, שישה חודשים

ועוד תהיה לו השפעה מכרעת על הכלכלה והשיקום של מדינות  , שבוצעו על ידי משרד המלחמה

שימנע ממנו לחתור  " אילוף"לראשונה בתולדות הנהר הוא זכה ל. המזרח התיכון לאחר המלחמה

שהיה גם הקבלן של  , גוט מתל אביב. הפרוייקט תוכנן ובוצע על ידי מר א. תחת יסודות הגשר

". גשר גוט"הגשר ייקרא . משרד המלחמה



.  גשר גוט לאחר השלמתו
תצלום מאלבום התמונות של  )

(משפחת גוט

,המלחמהאחרי.בריטניהממשלתשלרכושהנותרהגשראבל,בוטלוהבריטיותהפינויותוכניותאפריקהבצפוןרומלהובס,דברשלבסופו

היההסוריםשעשוהראשוןהצעד.סוריותלירותמיליוןתמורתהגשראתהסוריתלממשלההבריטיםמכרו,לסוריההעצמאותמתןעם

גוטגשרקיבלואזמקוםבקירבתנוסףגשרנבנההימיםברבות.רקה-א:הוקםשבתחומההעירשםעלהגשרוכינוילגוטהזיכרוןלוחהסרת

."הישןהגשר"הכינויאת



לבירתואותהוהפךרקה-אעלש"דאעהשתלט2014-שבאלא.גוטשלעבודתולאיכותעדות,מכונועלהגשרניצבשנהמשבעיםלמעלה

אלהבהפצצות.2017-בש"בדאעשנלחמההקואליציהמטוסיידיעלכבדותאוויריותלתקיפותמטרההעירנעשתהמכךכתוצאה.בסוריה

.פסקהעליווהתנועהגוטשבנההגשרגםנפגע

רקה לאחר שהופצץ בפעם  -גשר א
מקום  : ההסבר בערבית אומר. הראשונה

פגיעת הפצצה שהשליך מטוס רוסי על  
. רקה-הגשר בעיר א

(.רקה באינטרנט-אתצלום מאתר )



עודהגשרנפגע,מכןלאחרשבאובהפצצות
שנעשה,זהבתצלוםלראותשניתןכפי,יותר
.ש"דאעמידיהעירכיבושלאחרמהזמן

Googleשללווייןתצלום) Earth)



-באהתושביםחיילהחזרתהכרחיהיההגשרתיקון
,רבכההיההנזקאבל,לתיקנםוסביבתהרקה

2018ובדצמבררביםחודשיםנמשכוהתיקוןשעבודות
בעיצומןהתיקוןעבודות:בתצלום.הושלמולאעדיין

.(באינטרנטסורייםחדשותמאתריתצלומים)



בעת , ארפד גוט ברגע רגוע
.  רקה-הקמת הגשר בא

תצלום מאלבום התמונות  )
(של משפחת גוט

ד הקמתאתבחייולראותזכהגּוטַארפָּ

הוא:1921מאזבנהשאותההמדינה

במאי24-באביב-בתללעולמוהלך

הכרזתלאחרימיםעשרה,1948

בארץעבודתושנות27-ב.העצמאות

שלמרשיםחותםבההשאירהוא

זכרואתשישמרו,ייחודייםמיבנים

.לדורות

למנוחותהובאהוא.במותוהיה72בן

טרומפלדורברחובהישןהעלמיןבבית

ממש–אהבשאותההעיר,אביב-בתל

.רחובבאותושהוקםביתובקירבת



מקורות
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Erush Sivan, Israel’s reinforced concrete, translated by Bea Sara Goll
.IZRAEL70Magyarאתר



,  חומר הבנייה המועדף על ארפד גוט, קיר בטון: ברקע
.  נושא את טביעת קרשי המסגרת שלתוכה נוצק

.(ג.ב: תצלום)


