
חברת החשמלהתצלום מאוסף ארכיון 

יפוואביב-תלתחנת הכוח הראשונה בארץ שהאירה את 



.חשמלללאעיראביב-תלהייתההראשונותשנותיהבעשרים

שהוסקובתנוריםהשתמשוולבישוליותרהמשוכלליםלוקסובפנסינפטבעששיותהתושביםהשתמשוביתיתלתאורה

.מאנית'העותהתקופהבשלהיכברפרטיגנרטוררכשו,כלכליתלעצמםלהרשותשיכלומירק.נפטעלשעבדבפרימוסאובעץ

שבחוף"ויסטהבלה"מלוןגםבחשמלהוארובעקבותיו.חשמלנורות200ידיעלשהואר,לציוןבראשוןביקבהותקןבארץהראשוןהגנרטור

עדייןאךיותרזמיניםהגנרטוריםנעשו,הבריטיםידיעלהארץכיבושעםאמנם.סרטיםלהקריןכדיכמובןלוזקוקשהיה"עדן"ראינועוגםיפו

.ופרימוסיםעששיותבסיסעליומםשגרתאתנהלוהעירתושבימרבית

–הפרימוס

בכל " דייר קבע"

אביבי -תלמטבח 

50-שנות העד 

המאה  של 

הקודמת

35שהפיקגנרטוררכש,לעירייהשקדם,העירוועדכאשר,1920-בנעשההעירתושבילכלמסודרתחשמלאספקתלקראתהראשוןהצעד

,יחסיתהנמוכההחשמלתפוקתבגלל.ביתיתולתאורהמרכזייםרחובותלתאורת,אחתמבארמיםלשאיבתנועדהתפוקתו.חשמלקילוואט

זאתבעיקבות.והלכוהתרבוהחשמלוהפסקותכךעלהקפידוהבתיםבעליכלשלאאלא...נורותשלושרקזמניתבולהפעילביתלכלהותר

:השארבין,נאמרבה,"נחוצההודעה"הוועדפירסם

"לוקס"פנס 

חשמלילמאוררישיוןשקיבלוהבתיםמבעליורביםהיות..."
צרכםומכפילהםשהורשהמכפייותרהרבהמנורותלהםלקחו

ומאורמיםשלההספקהעלמכבידשהדברוהיות...ההכרחי
...העיריההחליטה...רחובותהארתבעדמפריעובייחוד
:כדלקמן
למישהואסור...שבבתיםלזוקודמתהרחובותהארת

...אחתבבתמנורותמשלושיותרבביתולהאירמהמנויים
מראשלהודיעומבלילזמןמזמןיבקרהעיריהשלהחשמלמכונן
הפקודהאחריממלאיםהםאםלהיווכחכדיהמנוייםבבתי
להפסקהיגרוםזופקודהעלשעבריימצאאשרהמנוי...הזאת

תטילהעיריהמזהוחוץשבביתוהחשמליהמאורשלמיידית
".כסףשלקנסגםעליו
הננו"ש,בבשורהגם"הנחוצההודעה"המסתיימתזאתעם

אנרגנטהזמינהכברהעיריהכיהתושביםלכלמודיעים
אשרהבתיםלכלמאורדיתספיקאשר,גדולהחדשהלאינסטלציה

בלילקבלהקהלאתמבקשיםוהננוהגבלותכלבליאביב-בתל
יותריארךלאאשר,הזההמעברזמןשלהקושיאתסירובים
".חודשיםארבעה-משלושה

עששית  
נפט



אספקתאתלשפרמנתעל

שהפך,הוועדהחליט,החשמל

מאירבראשותלעירייהבינתיים

גדול,נוסףגנרטורלרכוש,דיזנגוף

.מקודמו

פנחסלתמונהנכנסשאזאלא

אתייסדשלימיםמי,רוטנברג

שקיבל,רוטנברג.החשמלחברת

לוהמתירזיכיון1921-בכברלידיו

ממיחשמליתאנרגיהלהפיק

אפיקבמורדלהקיםקיווה,הירקון

אלקטרית-הידרוכוחתחנתהנחל

האנרגיהאתבאמצעותהולספק

היהודיתהן,לאוכלוסייההדרושה

.באיזור,הערביתוהן

רוטנברגהחליט,שייצר"היהודיהחשמל"אתיקנולאיפושערבייוהחששרוטנברגעלהערבייםהקרקעבעלישהערימוהקשייםנוכח

.דיזלמנועיידיעלהמופעלתכוחתחנתזאתבמקוםולהקיםהירקוןעלאלקטרי-ההידרוהמפעלתוכניתאתלזנוח

שהייתה,דונם20בתקרקעחלקתאביב-תלעירייתלוהיקצתה,כולהבארץהראשונהלמעשהשהייתה,זאתההכוחתחנתלצורך

.הישנההמרכזיתהתחנהליד,בגיןלדרךהחשמלרחובבין,במרכזההואוכיוםהעירבשוליאזשהיהבאיזור,בבעלותה

עבודהלספקנועדהאשר,"לדוגמהחווה"עליהשהקים,הבריטיהמיסיוןרכושזאתקרקעהייתה,1870-ל1856בין,לכןקודםשנה60-כ

.דתםאתשהמירוליהודיםבחקלאות

: התחילשהכללפני 

חווה "שטח ה

שעשרים  " לדוגמה

דונם ממנו נמסרו  

לחברת החשמל כדי 

להקים כאן את  

תחנת הכוח  

הראשונה 

.  בארץ ישראל

-משמאל למעלה 

שהוקם  , שרמןבית 

ברחוב אלנבי  1909-ב

בסמוך לכיכר 

.המושבות

VTLV אתר: המקור



."החווה לדוגמה"המרכזי של המבנה 

של מועצת מנהלי חברת החשמלכמקום מושבה הקבוע משמש כיום 

(חברת החשמלהתצלום מאוסף ארכיון )

,החשמללחברתהשטחהעברתעם

חווה"השלהמרכזיהמבנהשופץ

למשרדהוהפךתילועלשנותר"לדוגמה

.ימיםבאותםהחברהשלהראשי

,משרדואתכאןשקבערקלארוטנברג

כדירתובמבנההשתמשגםאלא

ממטבחארוחותיונשלחוולכאןהצנועה

.העובדים

המשמעותיתהתפתחותובשל,1927-ב

שעירומכיווןבחיפההתעשייהאיזורשל

הכוחלתחנתיותרקרובההייתהזאת

ונבנתהשהלכהאלקטרית-ההידרו

שלהראשיהמשרדעבר–בנהריים

החווה"בנייןומשרדילחיפההחברה

ידיעלאוכלסו,שהתפנו"לדוגמה

.החברהשלהדרוםמחוזהנהלת

החברהשהולאמהלאחר,1955-ב

מקוםזהבבנייןנקבע,והתרחבה

המנהליםמועצתשלהקבועמושבה

."הדירקטוריוןבניין"בכינויוזכה



בניין הדירקטוריון כיום

( מאוסף ארכיון חברת החשמל. יוסי וייס: תצלום)



הכוחלתחנתשנועדהבנייןתוכניות

מכמהרוטנברגידיעלהוזמנו

אתרוטנברגבחרומתוכןאדריכלים

.ברליןיוסףהאדריכלשלתוכניתו

שלהמזרחיתלחזיתהיתווההלה

מונומנטאליסימטריקוהמבנה

שהיה,רומיתבזיליקהשלקלאסי

בארץשניבנוכנסתלבתיאופייני

המבנהבחזית.הביזנטיתבתקופה

ומשנימוארכיםחלונותקבעהוא

עמודים–"פיליסטרים"צידיהם

המקשטים,טוסקאנהנוסחמודבקים

.למיבנההכניסותשתיאת

שנימגרמניהרוטנברגהזמיןבבדבד

כוחות500שלבהספקדיזלמנועי

שהפיקוגנרטוריםושניאחדכלסוס

.חשמלקילוואט300

(החשמלחברתארכיוןמאוסף)



שלהבנייהעבודות

שנתבסוףהחלוהתחנה

שלבפיקוחו,1922

.גוטארפדהמהנדס

הגדולברובםהיוהבנאים

מרוסיהחדשיםעולים

אתשהתקינווהפועלים

,הדיזלומנועיהגנרטורים

יועציםבפיקוחעבדו

ל"מחושהגיעוומומחים

.המכונותעם

הבנאים של תחנת הכוח מצטלמים למזכרת

( ארכיון חברת החשמלמאוסף )



(פיקיוויקי ישראל :תצלום)מבנה התחנה בשלבי הבנייה האחרונים 



הגנרטורים  

,  הדיזלומנועי 

לקראת  

התקנתם  סיום 

במבנה התחנה

(מאוסף ארכיון חברת החשמל)



רחובותעלהחברהעובדיפשטו,התחנהבנייתכדיתוך

הכבליםרשתאתבמרץלאורכםוהתקינואביב-תל

הציבוהם.העיררחביאלהחשמלאתלהוליךשנועדה

מבניםשניוהקימוהכבליםאתביניהםמתחו,עמודים

האחד:הרשתלהפעלתדרושיםשהיושנאיםהוצבובהם

.דודמגןבכיכרוהאחררוטשילדשדרות-אלנבירחובבקרן

אלכסנדרהאדריכלידיעלעוצבוהללוהשנאיםמבנישני

בחיפההטכניוןבנייןאתהשארביןשתיכנן,ברוולד

עם,קטןמצדשלדמותלשנאיםהקנההוא.1910-ב

.אבןעלימעיןשבראשו,מסגדדמויצריח

שנאיםבההוצבובעירהחשמלצריכתשגדלהככל

הצטרפויפושתושבילאחר,דברשלובסופונוספים

שנאיםשלמספרםהגיע,החשמלחברתלקוחותלקהל

ריכרדהאדריכלידיעלעוצבוחלקם.לששהאלה

.בהמשךשיורחבכפי,עתיקמצרימגדלבדמות,קאופמן

לרשת את השנאי בקרן הרחובות  מחברים חברת החשמל פועלי : בתמונה

.  שדרות רוטשילד-אלנבי

(חברת החשמלמאוסף ארכיון )



מודעותהחשמלחברתפירסמה,התחנהשלהפעלתהלקראת

להתחברכדיהחברהבמשרדילהירשםאביבי-התללציבורהקוראות

.לרשת

אתלהפוךשנועד,נרחבשיווקמיבצעשל"הפתיחהיריית"זוהייתה

.הכוחתחנתשתפיקהחשמללצרכניאביב-תלתושביכל

הראשוניםכי,ברביםלפרסםהחשמלחברתדאגה,השארבין

צינהואשתודיזנגוףמאירהעירראשהיושירותיהלקבלתשנרשמו

.בארץהראשוןהחשמלאספקתחוזהעלידהבמושחתמה,דיזנגוף

העירתושביניצבומהרהועדמוצלחתדוגמהזושהייתהמסתבר

שיופקהחשמלבברכתהםגםלזכותכדי,החברהבמשרדיבתור

.הכוחבתחנת

(ויקיוונד, אבי דרור: מקור)



הושלמההכוחתחנתבניית

חודשבאותו29-ב.1923במאי

,לנסיוןלראשונההופעלההיא

ממשלתמטעםמפקחבנוכחות

התחנהאםלבדוקשבא,המנדט

הזיכיוןלתנאיבהתאםפועלת

.רוטנברגשקיבל

נערךהרשמיההפעלהטקס

.1923ביוני10-ב

כי,למחרתדיווח"הארץ"עיתון

האדוןבא"בערבוחציבשמונה

...יפומושלסגןבלווייתרוטנברג

,אלנביקרןבנימיןנחלתלרחוב

ובעצמוהטרנספורמטוראלנכנס

אתששלחהכפתורעללחץ

ששוהאירהתחנהמןהזרם

...מבריקבאורגדולותעששיות

,הרחובאתשמילא,גדולקהל

סוערותתשואותהשמיע

בקריאתלכבודווהריעלרוטנברג

"...הידד

הכוח בריקודים  עובדי חברת החשמל חוגגים את הפעלת תחנת 

(חברת החשמלמאוסף ארכיון )



הובאואליו,מבוקשביקוריםלאתרונעשתההציוניתהתנועהשלוההישגיםהקידמהלסמלהכוחתחנתהפכהמהרהעד

.בעירשביקרומעלהרמיאישים

בלפורללורדמשמאל.(מימיןשני)דיזנגוףהעירראשבלוויית,1925-בבתחנה(מימיןרביעי)בלפורלורדביקור:בתצלום

.(משמאלשני)ימיםבאותםהציוניתההנהלהר"יו-סוקולובנחוםהמלוויםבפמלייתנראהכן.רוטנברגפנחסניצב

(.חברת החשמלמאוסף ארכיון )



.של חול בחצר תחנת הכוח שזה אך הוקמהיום 

...עץ השקמים הגדול עדיין ניצב היום במקום זה

(תצלום מאוסף מאסטון בספריית הקונגרס)



. 1923-עם השלמתה ב, תחנת הכוחמבנה צידו האחורי המקורי של 

. ניכר בחלונות המלבניים הענקיים המובנים בוהחזית לעומת זה הבולט בעיצוב צד השינוי 

. הבנייןגם בחזית קישוט דומים לאלה שהותקנו עמודי , בצידי מבנה הגג, כאןכן נראים זאת לעומת 

. של התחנההצד הזה לחלוטין מהעין את כיסתה 1926-הבניין בהרחבת 

(. חברת החשמלמאוסף ארכיון )



עבורם  שלא היה הכוח ומאחר נוספים בתחנת להפעיל גנרטורים עד מהרה אילצה צריכת החשמל המתרחבת 

תוספת זאת כמעט הכפילה  . קירורכולל מגדל , בניין נוסף1926-הוצמד לצידו המערבי ב, המקורימקום במבנה 

.את השטח הבנוי של התחנה

(ארכיון חברת החשמל: תצלום)



מגדל המים  
12החשמל ברחוב 

(בני גבירצמן: תצלום)

במרחק כמה צעדים  

,  מבסיס מגדל המים

נראים עדיין שרידי 

הבאר שנחפרה במקום  

לצרכי  , 19-במאה ה

".  חווה לדוגמה"ה

(בני גבירצמן: תצלום)

המבניםאחדהינוהמגדל.התחנהלצרכימסודרתמיםאספקתלהבטיחכדי,מיםמגדלהכוחתחנתלידהוקם1925-ב

עצמההתחנהבנייתעלגםשפיקח,גוטארפדהמהנדסידיעלוניבנהתוכנןהוא.בלבדמבטוןשניבנו,בארץהראשונים

מהבארהמגדלאלנשאבוהמים.הארץברחבישהקיםהמגדליםבזכות,"המיםמגדלימלך"לכינויזכההימיםוברבות

."לדוגמההחווה"שלהישנה

שלתצפיתעמדתגגועלהותקנההעצמאותבמלחמת:המיםאספקתעלנוספיםשימושיםלמגדלנמצאוהשניםבמשך

התחתוןבחלקוהסגורהחללשימשמסויםבשלב;פורעיםידיעלמפגיעההתחנהעללשמירהסייעהאשר"הגנה"ה

מלאכהלביתהמגדלהפךיותרומאוחר"הזולשער"בשםשכונתיתמכולתבחנותהמחסןהוחלף,זמןלאחר;קירורכמחסן

.העירוניהמיםמפעלשל

.מורשתאתרילשימורוהמועצההחשמלחברתידיעל,ושיחזורשיקוםהמגדלעבר1999-ב

.סגורהמקוםכיוםאבל,החשמלחברתשלהסמוךהמיתחםעובדיעבורכנסתביתאזהותקןהמלאכהביתבמקום

.שהיהכפינותר"הזולשער"שלההיסטוריהשלטרק



בפקולטהסטודנטיםשנישלליבםאתשבההמיםמגדלשלהייחודיעיצובו

-בשניגשו,דרבקיןורועייהודטל-בחולוןהטכנולוגיבמכוןתעשייתילעיצוב

במסגרתשנערכהמיםמגדלישלמחדשוייעודעיצובלתחרות2010

שברחביהמיםבמגדלישעסקההתערוכה."חדשיםמבטים"התערוכה

המועצה,"בצלאל"שללארכיטקטורההמחלקהביוזמתהתקיימהישראל

ברקליאוניברסיטתשלפרסיםקרן,ישראלאיקומוס,מורשתאתרילשימור

."הצלמניה"ו

פיוטשםעל,"עליוןאורפרוייקט"השםאתלהצעתםנתנוהמעצביםשני

ֶעְליֹוןאֹור"במיליםפותחהפיוט.19-ההמאהבסוףחמוויאליהו'רשכתב

ִפיִריםֵמִאיר סַּ רכַּ ִריםְמאֹורֹותְכֹזהַּ שפעלהכנסתלביתכמחווהנבחרוהוא"בָּ

.ימיםבאותםהמגדלבבסיס

ראשואתוכיסושולחןמנורתשלרגללמעיןהמגדלאתהפכוהמעצבים

.הסביבהעלרךאורהמטיל,גדולבאהיל

המיםלמגדלמעניקהטיפוסיהקוניהאהיל"כיהשנייםהסבירובהצעתם

להיבחרזכתהזועבודתם."לסובביםאותולהאירשמטרתה,חדשהזהות

.הסטודנטיםבקטגוריית,בתחרותהשלישיבמקום

מחשב של הדמיית 
אור  פרויקט "

".עליון



דומהבברוולדאלכסנדרהאדריכלידיעלשעוצב,והאחר(ירושליםשדרותכיום)'ורג'גהמלךשדרותבקצההוצב,עתיקמצרימגדלבדמותקאופמן

.(יפתרחובכיום)מי'עגברחובהוצב,אלנבישברחובלשנאים

הוצפויפוורחובותההפעלהמתגאתהפעילהמושל.'ורג'גהמלךבשדרותהשנאיאלהבריטיהמחוזומושלרוטנברגהגיעו1923בנובמבר16-ב

.יקרותבאור

.שלוהחשמללרשתסרפנדמחנהאתגםלקשרמרוטנברגאזביקשוהבריטיהצבאשלטונות.החשמללרשתתקוהפתחגםהתחברה1926-ב

.ערבייםכפריםומספררחובות,ציונהלנסגםולאחריה,לציוןלראשוןגםחשמללספקאיפשר,למחנהשנמתחהחשמלוקונענתההבקשה

שלהגדולחלקואתביפולשווקרוטנברגהתכווןמלכתחילה

בסוףיפותושבימספרשכן,הכוחמתחנתשיפיקהחשמל

.אזשלאביב-בתל15,000-כלעומת,32,000-כהיה1922

החשמלחברת"השםאתשהקיםלחברהנתןגםכךמשום

כוונותיונתקלותחילה."אביב-לתלהחשמלחברת"ולא"ליפו

אתלרכושיפועירייתושלערביתהתנגדותשלבצורהבחומה

שלטונותהתערבותלאחראולם,שייצר"היהודיהחשמל"

עירייתלבסוףנכנעה,סועריםפוליטייםדיוניםובתוםהמנדט

–זואףזולא.החברהשלהלקוחותלקהלוהצטרפהיפו

הראשוניםמביןהיו"היהודיחשמל"להמתנגדיםגדולידווקא

...רוטנברגשלהחשמלצרכנילהיותשהצטרפוביפו

שנאיםשניהצבתהשארביןחייבהליפוהרשתהארכת

ריכרדהאדריכלידיעלשעוצב,מהםהאחד.חדשים
.  ביפו( כיום שדרות ירושלים)' ורג'השנאי שהוצב בשדרות המלך גמבנה 

(חברת החשמלמאוסף ארכיון )



,50-הבשנותכברנהרסואלנביברחובשהוצבוהשניים:עליהםשפרלאוביפואביב-בתלשהוצבוהראשוניםהשנאיםמבנימששתשלושהשלגורלם

מקוםלפנותכדי,2007בדצמברליליבאישוןנהרסביפוירושליםשדרותבקצהשניצבהשנאיומבנהזהעמוסתחבורהבעורקהתנועהזרימתעללהקלכדי

וציונהיפתהרחובותבקרןהשנאימבנה,לווינסקי-גבולות-אילתהרחובותבקרן)!(היוםעדחשמלהמזריםהשנאימבנהושומרושופצולעומתם.הקלהלרכבת

.ן"חבשדרותיותרמאוחרשהוקם,השישיהשנאיומבנהביפור'תג

.בראשונהשהוקמואלהלעומתבהרבהפרוזאייםבמבניםמותקניםכברהםאך,רביםשנאיםאביב-תלברחביפזוריםכיום

.   אביבן בתל "השנאי בשדרות ח

הבאוהאוזבסגנון ועוצב 30-בשנות ההוקם 

(ויקי שיתוף, ריקי פלג: תצלום)

ר  'ציונה תג-השנאי בקרן הרחובות יפת

.20-השהוקם בשנות , ביפו

(ויקי שיתוף, דני גרשון: תצלום)

,  לווינסקי-גבולות-בקרן הרחובות אילת1923-משנאי 

.2011-שיפוצו בלאחר 

(לביאנט-גילמיכל : תצלום)



הותקנו בית מלאכה לטיפול  ( מימין)החדש באגף . מזרחית-בפינתו הצפון–הפעם . התחנהמבנה שוב הוגדל 1934-ב

.בגנרטורים ומשרדים

(  בני גבירצמן: תצלום)



-לתלחשמללספקהראשונההכוחתחנתהחלהכאשר

כעשר.אישאלף20-כהעיראוכלוסייתמנתה,אביב

אלף50-מליותרמספרההגיעכברמכןלאחרשנים

.בהתאםעלתההחשמלוצריכת

,בנהרייםאלקטרית-ההידרוהכוחתחנתתפוקת

לחשמלהביקושכלאזסיפקה,1932-בשנחנכה

הכוחתחנותכךאחרשנההודממוזאתבעקבות.בארץ

עם.אביב-בתלוגםבחיפה,בטבריה–בדלקהמונעות

כפיהצורךלמקרהכעתודההללוהתחנותתוחזקוזאת

שבמהלכו,1936-ב"הערביהמרד"פרוץעםשקרה

.הארץברחביחשמלקווילנתקערביםפורעיםנהגו

עם,1938-בפחתהאלהניתוקיםשלהקשהפגיעתם

.אביב-תלבצפון,רדינגהקיטוריתהכוחתחנתהקמת

וירדההלכה,בארץהחשמלייצורשהתרחבככל

1957-ובאביב-בתלהכוחתחנתשלחשיבותה

.לחלוטיןפעילותההופסקה

.התחנהמבנהבשימורהחשמלחברתהחלה1994-ב

מצורתושחרגו,שונותתוספותהוסרוהבנייןממעטפת

,חדשהמישנה-תחנתהותקנהובתוכוהמקורית

.אביב-לתלהחשמלאספקתאמינותאתלשפרשנועדה

הייתה למקור החשמל  1938-השלמתה בשעם , רדינגתחנת הכוח 

.אביב-תלהעיקרי של 

(חברת החשמלמאוסף ארכיון )



.השניםבמהלךסביבהשניבנוהשונותהתוספותאחרי,(אביב-תלשלהישנההמרכזיתהתחנהמכיוון,1946-מבתצלום)הכוחתחנת

,אלהעבודות.ובסביבתובמבנהנרחבותשימורעבודות,מורשתאתרילשימורהמועצהבשיתוף,החשמלחברתביצעה,90-השנותבתחילת

ארעייםמבניםסילוקוכןהתחנהמעטפתשלהמקוריתמצורתהשחרגובנייהתוספותהסרתכללו,שאואראריההאדריכלידיעלופוקחושתוכננו

.ויצמןעזר,דאזהמדינהמנשיאהוקרהתעודת1997-בהחשמלחברתקיבלההזההשימורתהליךעל.הזמןבמשךבשטחשהוקמו

VTLV אתר: המקור



מקורות

.11-13עמודים , 4גליון ', כרך ט, מול-עת, לפני החשמל, (1984)אביצור שמואל •

.341עמוד , "עם הספר"הוצאת , ט"יום בארץ ישראל במאה הי-חיי יום, (1972)אביצור שמואל •

הוצאת  , 3סידרת עידן . 1909-1934אביב בשנים -התפתחות השטח הבנוי של תל, (1984)ביגר גדעון •

.56עמוד , יד יצחק בן צבי

מיבנים ופרוייקטים של מפעל החשמל , בשאיפה למצויינות באדריכלות( 2003)גילברט הרברט •

33-41' עמ, הוצאת הטכניון, 1921-1942, בארץ ישראל

.הוצאת יד יצחק בן צבי וחברת החשמל, ברכת החשמל, (2003)נאור מרדכי •

.האנציקלופדיה העירונית,  "100אביב -תל", אביב-בגבול יפו תל" השלישי"השנאי , רכט דני•

.חברת החשמל, חטיבת שיווק ורגולציה, המחלקה לקשרי ציבור, לביאנט-המצגת הוכנה בסיועה של מיכל גיל



.בגיןמדרךבמבט,כיוםהכוחתחנתמיתחם

בניין-מימין,ברקעו1934-בשהוקם,המלאכהביתמבנה-מימיןלוצמוד.המקוריהתחנהבניין-משמאל

.יסקיאברהםהאדריכלידיעלשתוכנןהחשמלחברתשלהמשרדים

(גבירצמןבני : תצלום)


