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 20223.7.                               סקירה  -תולדות בית ההגנה                                              

 

 בהמלצתו האישית של פרופסור הרמן שטרוק, העבירה חברת "הכשרת הישוב"    1936בשנת  .1

לידי ארגון ההגנה. בחיפה 29את המגרש שברחוב פבזנר 

 

במטרה להסוות את פעילותה, וגם נושא כיבוי אש היה "חם" באותו הזמן , הקימה ההגנה  .2

במגרש ,תחנת כיבוי אש ומימנה את הבנייה  בכספי ההגנה . למקום נכנסו מתנדבים וכוחות של  

   (גדוד מכבי האש" . הם עסקו בכיבוי אש )היו הרבה הצתות של הערבים"ההגנה במסווה )נקראו 

ירה . הבריטים שוכנעו בצורך לחמשם בתחילה באקדחים, ואחר כך ברובים. מספר  ובנוטרות ושמ

כך רבים מההגנה עברו אימוני נשק . ו ,מאוד  גדלככבאים החברים מההגנה 

 

 בצורה  מקוםל ותרישכה מחיר  החליטה הנהלת "הכשרת היישוב" להעלות את 1946בשנת  .3

מת העסקה )מחשש דמשמעותית . ההגנה פנתה לוועד הדר הכרמל מסיבות שלא לעמוד בק 

 . שם וועד הדר הכרמלהבריטים( ויחדיו הם קנו את המגרש  שנרשם על מפני 

  

 המגדל בפבזנר                                                תרגיל כבאים  בתחנת פבזנר  

 

                        עם קום המדינה המשיכה התחנה לתפקד וצורפה למערך הכיבוי הארצי כאשר בחלק           

         בו עברו לבית מועד   1961מהמבנים ישבו וותיקי ההגנה ופעלו משם למען חברי ההגנה עד 

 . 33הנוכחי בפבזנר 

נודע כי וועד הדר הכרמל מעוניין לבנות בסמוך את "בית העם" על מגרשים שהיו   1957-8בשנת  .4

(. העמותה פנתה לוועד הדר הכרמל בבקשה להקצות להם אגף    33  - 31פבזנר -שלו )כיום 

הכרמל הסכים אבל התנה את בניית  שישמש יד ללוחמי ההגנה ובית לחברי העמותה. וועד הדר 

.  יתרת הסכום תכוסה ע"י וועד הדר   50%התוספת עבור ההגנה  בהשתתפות כספית שלה ב 

     .לירות  60,000.עלות המבנה   (29 הכרמל )בתמורה לחלקם במבנה

                      

רה על ידם  שטח אדמה שעליו נבנה הבית הנוכחי שייך לוועד הדר הכרמל והוקצה ללא תמו .5

  ופורסם בעיתונות המקומית ואף נירשם  בספרי  רשם העמותות 1958לצורכי בניית הבית בשנת 
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הסתיים הסכסוך בין העיריה לוועד הדר הכרמל שהתנה את העברת הנכסים   1959באוקטובר  .6

ע"י וועד  לעיריית חיפה. שהעירייה תמשיך את הבנייה שהחלה   – 29הרבים שהיו לו כולל פבזנר 

ה. וההגנ לבניית בית העם הדר הכרמל 

לירות ישראליות כאשר ההגנה שילמה את חלקה מאיסוף כספים בין   60,000בניית הבית עלתה  .7

לגיוס  לירות ממשרד הבטחון )הוקם וועד מיוחד  5000חברי ההגנה , מפעלים , תורמים פרטיים ו 

ל"י ובסוף  6,000ל"י פעם שנייה  19,000הכספים(. סה"כ עד גמר הבנייה הועברו לעיריית חיפה 

איש בקומה  400ל"י ממשרד הבטחון. בניית הבית בסכום הבנייה נכלל אולם הרצאות ל  5000

השלישית שההגנה התחייבה שינתן שימוש בו לתושבי השכונה. כיום הוא נפרד מבית ההגנה ע"י  

 צה במדרגות המובילות לאולם מתוך משרד הארגון.מחי

                                                                                 העיריה קבלה על עצמה לרהט את המבנה כולו והתחייבה לקבל על עצמה את כל הוצאותיו     

 .     השוטפות 

בדיקה יסודית   1995שנת בנערכה שתינו מהעירייה, ארגון צוות ובק  עקב הרצון לשתף פעולה עם .8

ע"י נציגי עיריית חיפה לזכויות  על המבנה ונבדקו כל המסמכים ותוצאותיו מופיעות במסמכו של  

 . ביותר להוכחת צדקתנווזה המסמך החשוב   עו"ד זלמן שורר 

הסכם על העיריה נתנה אישורה לצירוף סניף צוות בחיפה להשתמש במבנה בתנאי שייערך  .9

דעתה בין ארגון חברי ההגנה לבין צוות סניף חיפה. כל המסמכים קיימים כולל התיקונים  

שנים בין ארגון ההגנה לבין  5שהעירייה דרשה לטיוטה שהוגשה . מאז מחודש הסכם זה כל 

 "צוות" סניף חיפה. 

רך אגף  כאן יש לציין שהעירייה תמכה בתקציב השוטף של הבית תמיכות כספיות שנתקבלו ד  .10

  ל"י  22000בסכום  1973פעם שיפוצים לפחות פעמיים בעבר החינוך ואף שילמה עבור עלויות 

 ש"ח  40,000בהיקף של  1996בשנת  ופעם שניה

 אתרי תרבות ומורשת.  -בית ההגנה קיים ומופיע באתר העיריה תחת : 

    יריית חיפה : עיריית חיפהע -בית ההגנה להנצחת חברי ההגנה מחיפה 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.haifa.muni.il/place/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%92%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%a6%d7%97%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%94%d7%92%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%94/
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - החדשים האחרונים:  7ב  אספת החברים להלן פעילויות של העמותהמ 

 האספה הכללית של חברי עמותת ארגון ההגנה בחיפה   לפרוטוקו

 חיפה    33שנערכה בבית ההגנה ברחוב פבזנר 

 17.00בשעה  29.6.2022ביום 

 -:נוכחים בישיבה

בזום.  –.   פטל אפרים  9צבי פטאל                                .1

. אברהם יהושפט 10אליעזר אפרים עמיר.                 .2

.  מנור מרדכי 11                      נחום שיין          .3

.  פינק שלום 12נפתלי הולנדר                         .4

איילה רון                                .5

טטניה זיסטקוביץ                     .6

פטוקה ישעיהו                         .7

 ניצן רזיאל. .8

 .                 17.30מאחר ולא היה קוורום בהתאם לתקנון.  חיכו הנוכחים עד שעה   17.00האסיפה נפתחה בשעה  

 נפתחה האספה בכל מספר החברים שהיו נוכחים וזאת בהתאם לתקנון האירגון.   17.30בשעה 

 - בהתאם לסדר היום שפורסם מראש התקבלו ההחלטות הבאות פה אחד:

 ר אליעזר אפרים עמיר.כיו"ר האספה נבח .1

כמזכיר האספה נבחר מר נפתלי הולנדר. .2

 ההצעה לשינוי שמות בעלי תפקידים עלתה להצבעה ואושרה פה אחד.  .3

צבי פטאל מסר דוח על  העמותה מאז האספה בשנה שעברה ראה פירוט הדיווח  -מנכל העמותה  .4

  בהמשך.

ערך ע"י רואי חשבון מלחי פורמן שנ 2021מר אליעזר עמיר סקר את הדוח הכספי של הארגון לשנת  .5

את מרגלית . נתנו תשובות לשאלות והאספה אשרה את הדוחות הכספיים פה אחד. 

מסמך זה.  בנערכו הצבעות לכל בעלי התפקידים בארגון ואושרו בעלי התפקידים  .6

הוחלט שוועדת הביקורת תבצע את הביקורת הפנימית יחד עם ביקורת הדוחות הכספיים.  .7

באופן חופשי  והוחלט פה אחד להסמיך את המנכ"ל מר צבי פטאל להכין את התיק  הוחלפו דעות  .8

שיכלול מסמכים המוכיחים על חלקנו בהקמת הבית ותקפות החיבור שנעשה עם ארגון "צוות" ארגון  

גמלאי צה"ל.

האספה אשרה החלטות קודמות מחדש וקבעה שהחברים מכירים בארגון "צוות" גמלאי צה"ל  .9

ולארגון   1948ל ארגון ההגנה בשושלת שהתחילה ב"ההגנה" הפכה לצה"ל בשנת  כממשיך דרכו ש

"צוות" גמלאי צה"ל.

מנכ"ל העמותה בסיכומו הודה לכולם על השתתפות פעילה באספה ואיחל בריאות ואריכות ימים   .10

 לחברים.  
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 29.6.2022דיווח מנכ"ל העמותה באספת חברים שנתית רגילה  בתאריך  

מערכת כיבוי  התקנת ת החשמל, וצביעה וטיפול בשיש, חידוש מערכשופץ ועבר   מבנה הבית .1

איש במועדון, שימור ספר הזיכרון לנופלים , הכנסת אתר    50ל  כיבוי אש אש וקבלת רישיון 

  מומנו ע"י "צוות" ארגון גמלאי צה"לנתרמו וכל השיפוצים . ועוד -זיכרון מרכזי של משהב"ט

 . ש"ח 62,000בעלות 

בנוכחות הנהלת ארגון ההגנה הארצי,   6.3.2022 -נערך בבית ב   כת הבית המשופץטקס חנו .2

 מנהלי ארגון "צוות" ומוזמנים רבים. ראשת העיר הוזמנה אבל לא הגיעה. 

הגנה בנוכחות שר  ארגון השנים ל  100 ת  במלאו 9.3.22בתאריך  בטקס בהר הרצל  נו השתתפ .3

 .    וכן משתתפים מצוות  הבטחון וחברי/ות הסניף

לזיכרון שחרור     4.4.22  בתאריך–הצבאיבטקס זיכרון לחללי ההגנה בבית העלמין  נו השתתפ .4

 יחד עם תלמידי בי"ס בסמת, נציגי עירית חיפה, נציגי צה"ל ומשרד הבטחון ומוזמנים.  חיפה 

באתר  בטקס ממלכתי ביום הזיכרון  נו את ארגוננוייצגניצן רזיאל ואנוכי   4.5.22בתאריך   .5

 .   מוזיאון ההעפלה בחיפהב  לחללי ההעפלה

תלמידי בי"ס   וקר יב , במסגרתו מבצע "לא שכחנו אותכם"  נערך  3-4.5.2022אריכים תב  .6

  , עוגיות ללא סוכר אגרת ברכההכולל עם שי ליום העצמאות   הארגון בסמת החדש בבתי חברי

 . ישבו עימם שוחחו והצטלמו–ודגלונים  

כאן בבית ההגנה    מבי"ס בוסמת( 64) תלמידי שכבה י'  חנו אתאיר   24-25.4.2022בתאריכים  .7

   ע"י יגאל מעמותת תולדות חיפה. העתיקהועל חיפה )ממני(  הרצאות על ההגנה ושמעו 

מחכים לקבלת אישור על ניהול תקין של  אנו  לרשם העמותות . השנתיים  םערכנו את הדיווחי .8

   העמותה.

 

ליד האנדרטה    הלח"ילחללי  בטקס אזכרה ארגון ההגנה הארציגתי את הסניף שלנו ואת יצי .9

   ". ההגנהבשם ארגון "זר  יוהנחת  19.6.22  בתאריך בקרית אתא

 בתכנון:     .10

 . בבית יד לבנים תתקיים השקת ספרה של חברתינו יהודית יחזקאלי   5.7בתאריך   . א

   לבקשתו הוא מעוניין לשוחח עם לוחמימפגש עם נשיא המדינה בספטמבר יתקיים   .ב 

       יוסי סורביץ.- מזכיר ההגנה הארצי את הנסיעה מארגן    מתש"ח.   ההגנה

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 צבי פטאל                                                                                              

                                       מנכ"ל עמותת ארגון ההגנה בחיפה                                                                             

 

 

 

 

 


