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נשר–רלשימוהמבניםרשימת

דרך מהמפעל למגורי עובדים1.

מסגרייה ובית מלאכה2.

מבנה אחסנת מלט ובית אריזה3.

בניין מנהלה4.

ביתן שוער המפעל5.

בית מרחץ6.

בית ברייר( 1)7.
בית פדר( 2)
בית וייסמן( 3)

בית ספר לילדי עובדים8.

מגורי הנהלה בכירה9.
קופת חולים10.
בית משאבות גדות הקישון ועמדת הגנה11.
1בית משאבה ( 1)12.

2בית משאבה ( 2)
עמדה דרום מערבית–1עמדת שמירה ( 1)13.

עמדה צפון מערבית–2עמדת שמירה ( 2)
עמדה דרום מזרחית–3עמדת שמירה ( 3)
עמדה דרומית–4עמדת שמירה ( 4)

רחבת עצים14.

קנטינה15.

מגרסה16.

חשמלייה17.

בית המדחסים18.

מעבדה19.

סככת אגירה חומר מחצבה20.

שירותים21.

אתר סלמייה22.

-מתחם מפעל נשר

בית העם1.

עמדות תותחים2.

מגורי חיילים3.

בריכת המים4.

-מתחם התותחים

בניין הדואר1.

ס בית יהושע"מבנה ניסן בביה2.

שדרת ברושים בעלייה לגבעת נשר3.

גן ילדים ומקלטים4.

11רחוב קוממיות –1צריף מגורים ( 1)5.
6רחוב קוממיות –2צריף מגורים ( 2)
28רחוב המגינים –3צריף מגורים ( 3)
60דרך השלום –4צריף מגורים ( 4)

האקליפטוס ברחוב המגינים6.

-מתחם נשר הותיקה

מבנה הרכבל1.

באר משמר הכרמל2.

-מתחם מחצבת חרייבה

המחצבה1.

-מתחם מחצבת האבן
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נשר–רלשימוהמבניםרשימת

1בית מגורים 1.

2בית מגורים 2.

3בית מגורים 3.

4בית מגורים 4.

קבר השייח בבית הקברות המוסלמי5.

-מתחם בלאד א שייח 

בית המסילאים1.

-מתחם תחנת רכבת

עמדת שמירה במחצבה1.

משרדי המחצבה2.

-4.5מתחם מחצבה 

בית הקברות המוסלמי1.

-מתחם בית הקברות המוסלמי

בית יד לבנים-עמדת שמירה 1.

הצרכנייה2.

קופת החולים של ההסתדרות3.

בית העם בית לנדאו4.

נתיבי מדרגות5.

בית הכנסת בית אל6.

-מתחם גבעת נשר
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מפעל נשר
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מפעל נשר

13.2
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מחצבת חרייבה

2

1
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מחצבת האבן

1
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מתחם התותחים

4

3

2

1
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מתחם נשר הותיקה

5.2

1

5.3
4

5.1

5.4
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מתחם נשר הותיקה

3

2

6
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גבעת נשר

2

1

4

3

6
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גבעת נשר

5-נתיבי מדרגות 
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בלאד א שייח

2

1

3

4
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בית הקברות המוסלמי

קבר עז א דין אל קאסם

שער בית הקברות

4.5מחצבה 

1

תחנת רכבת העמק

1

2
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

מפעל נשר

דרך 1

מהמפעל 

למגורי  

עובדים  

ושדרת  

וושינגטוניות

דרך בר  

יהודה

11168גוש  

1חלקה 

הדרך מהמפעל למגורי  

העובדים ושדרת  

הוושינגטוניות בכניסה  

העץ הוא  . המערבית למפעל

מסוג וושינגטוניה וניטע כצמח  

,  וושינגטוניה: סוג העצים. נוי

קיימים עוד עצים . אקליפטוס

אך הם אינם  , באזור

.היסטוריים

מפעל

נשר

נטוש

מסגרייה  2

ובית מלאכה

דרך בר  

יהודה

11169גוש  

4חלקה 

המסגרייה הוקמה בשלבים  

הראשונים של הקמת המפעל 

ושם הוכנו גם קונסטרוקציות  

שם ייצרו את כלל  . למבנים

חלקי המתכת הדרושים  

שם גם ייצרו כלי נשק  . למפעל

.ששימשו להגנה על נשר

מפעל 

נשר

מסגרייה

מבנה  3

אחסנת מלט  

ובית אריזה

דרך בר  

יהודה

11169גוש  

4חלקה 

עם הקמת המפעל היה 

במקום רק מבני אחסנת מלט  

.  והחומר היה נארז בשקי יוטה

כשתפוקת המפעל , בהמשך

עברו להשתמש בשיטה  , גברה

של אריזה בשקי נייר ואז בנו  

בית אריזה שפעל בטכנולוגיית  

בית האריזה  . אריזה שונה

.40-ננטש באמצע שנות ה

מפעל 

נשר

מחסן
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

מפעל נשר

דרך בר  בניין מנהלה4

יהודה

11169גוש  

4חלקה 

בניין המנהלה המקורי היה חד  

,  קומתי והיו בו משרדי הנהלה

מאוחר  . 'משרדי תכנון וכד

יותר נבנתה תוספת מצידו  

הימיני של המבנה בעלת שתי  

קומות ששמרה על הסגנון בו  

הבניין  . נבנה הבניין המקורי

.שכן בכניסה למפעל

מפעל

נשר

משרדי  

הנהלה

ביתן שוער  5

המפעל

דרך בר  

יהודה

11169גוש  

4חלקה 

ביתן השוער עמד בכניסה  

,  למפעל בצמוד לבניין המנהלה

.  מול מתחם מגורי העובדים

השוער היה אחראי לשער  

המפעל ועל כניסה ויציאה  

לשטח המפעל ומשטח  

החלק השמאלי  . המפעל

במבנה הוא המקורי ואילו  

החלק הימני הוא תוספת  

הבדל  )מאוחרת הרבה יותר 

(.של עשרות שנים

מפעל 

נשר

נטוש

דרך בר  בית המרחץ6

יהודה

11168גוש  

1חלקה 

במפעל נשר הייתה תחנת כוח 

עצמאית שהפעילה באדי  

בית  . קיטור את בית המרחץ

המרחץ שימש את פועלי  

המבנה עמד בסמוך  . המפעל

,  לשדרת הוושינגטוניות

בתחילת הדרך מהמפעל  

מול ביתן  , למגורי העובדים

.שוער המפעל

מפעל 

נשר

חנייה
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

מפעל נשר

רחוב  בית ברייר7.1

22הקישון 

11168גוש  

1חלקה 

–בית מגורי עובדים בכירים 
אבי  . בית משפחת ברייר

המשפחה היה אחראי בעת  

הקמת המפעל על ניהול  

העבודה בעיקר בתחום  

לאחר מכן כשהמפעל  . המתכת

כבר הוקם היה מנהל משמרת  

גם בנו  . גם כן בתחום המתכת

. מילא תפקידים דומים

בית מגוריםפרטית

דרך בר  בית פדר7.2

יהודה

11168גוש  

1חלקה 

-בית מגורי עובדים בכירים 

אבי  . בית משפחת פדר

.המשפחה היה עובד מחצבה

מפעל 

נשר

נטוש

דרך בר  בית וייסמן7.3

יהודה

11168גוש  

1חלקה 

-בית מגורי עובדים בכירים 

אבי  . בית משפחת וייסמן

המשפחה עבד בתחום  

.האדמיניסטרטיבי במפעל

מפעל 

נשר

משרדים
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

מפעל נשר

בית ספר  8

לילדי עובדים

רחוב  

22הקישון 

11168גוש  

1חלקה 

תוכנן בסגנון  . 1936-בית הספר הוקם ב

י מחלקת הבניה של  "בינלאומי ונבנה ע

שימש כבית  1968עד שנת . המפעל

התווספו  60-בראשית שנות ה. ספר

מבנים סביב מבנה בית הספר ההיסטורי  

כולל מבנה אולם ספורט ששימשו את  , 

עיוני נשר  -בית הספר התיכון המקצועי

התיכון פינה את .70-עד סוף שנות ה

המתחם והמקום לא היה בשימוש עד 

במשך שנתיים לאחר .80-סוף שנות ה

מכן שימשו המבנים כמתחם התארגנות  

ומגורים של חברות בניה יוגוסלביות  

שבנו באותה תקופה בתים משותפים  

. המתחם ננטש שנית. בבניה טרומית

בעקבות יזמה משותפת עם המוסד 

למחקר ופיתוח של הטכניון אכלסה את 

המתחם חממה טכנולוגית והמבנים  

במתחם גם שימשו להשכרה לחברות  

.הייטק

חברת פרטית

הייטק

מגורי הנהלה  9

בכירה

דרך בר  

יהודה

11168גוש  

1חלקה 

.  מבנה מגורים בסגנון בינלאומי

-שימש למגורים עד אמצע שנות ה

ננטש וחזר לשימוש בסוף שנות  . 60

משמש כיום  . כמשרדים80-ה

" : תעבורה"כמשרדים של חברת 

שינויים  . העברת מלט בתפזורת

לא נבנו תוספות למבנה אך : במבנה

במהלך שיפוצים לאורך השנים  

הוחלפו כל החלונות ותריסים  

ונצבע חלק ( לתריסי מתכת)

.מהמבנה בירוק

מפעל 

נשר

משרדי  

חברת 

"תעבורה"

דרך בר  קופת חולים10

יהודה

11168גוש  

1חלקה 

קופת החולים של ההסתדרות  

הוקמה עם המפעל ושימשה  

בתחילה כמרפאה לפועלי  

-באזור שנות ה. המפעל עצמו

עברה קופת החולים  30

לבעלות של ההסתדרות ומאז  

שירתה גם את השכונה  

.שהייתה בצמוד למפעל

מפעל 

נשר

משרדים
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

מפעל נשר

בית  11

משאבות  

גדות  

הקישון  

ועמדת  

הגנה

11166גוש  

2חלקה 

1932-בית משאבות שנבנה ב

על גדות הקישון ומעליו עמדת  

מפעל המלט נשר  . הגנה

השתמש בסדרה של בארות  

ובבית המשאבות  ( מי תהום)

בשאיבה ישירה מנחל הקישון  

מאוחר  . לצרכים תעשייתיים

יותר הוקמה העמדה בערך 

המבנה ניזוק  . 40-בשנות ה

בעקבות שטפון בקישון בסוף  
.90-שנות ה

מפעל 

נשר

נטוש

בית  12.1

1משאבה 

דרך בר  

יהודה

11170גוש  

1חלקה 

בית משאבה שנבנה בשנות  

שימש כחלק ממערך  . 30-ה

בבית  . המים של המפעל

משאבה זה שאבו מים לצורכי  
.שתייה

מפעל 

נשר

נטוש

בית  12.2

2משאבה 

דרך בר  

יהודה

11383גוש  

16חלקה 

בית משאבה שנבנה בשנות  

שימש כחלק ממערך  . 30-ה

המים  . המים של המפעל

שנשאבו בבית משאבה זה  
.שימשו לצורכי שתייה

מפעל 

נשר

נטוש
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

מפעל נשר

עמדת  13.1
–1שמירה 
עמדה  

דרום  

מערבית

דרך בר  

יהודה

11168גוש  

1חלקה 

עמדת בטון בכניסה הדרומית  

חלק ממערך ההגנה  . למפעל

.בנשר

מפעל 

נשר

נטוש

עמדת  13.2
–2שמירה 

עמדה צפון  

מערבית

רחוב  

הקישון

11229גוש  

64חלקה 

עמדת בטון בקצה רחוב 

עמדת הגנה מצפון  . הקישון
מתחם המגורים  –מערב 

חלק ממערך ההגנה  . הראשון
.בנשר

מפעל 

נשר

נטוש

עמדת  13.3

–3שמירה 
עמדה  

דרום  

מזרחית

דרך בר  

יהודה

11167גוש  

1חלקה 

עמדת בטון בפינה הדרום  

חלק . מזרחית של המפעל
.ממערך ההגנה בנשר

מפעל 

נשר

נטוש
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

מפעל נשר

עמדת  13.4
–4שמירה 
עמדה  

דרומית

דרך בר  

יהודה

11169גוש  

4חלקה 

עמדת בטון בפינה הדרומית  

חלק ממערך  . של המפעל
.ההגנה בנשר

מפעל 

נשר

נטוש

רחבת 14

עצים

דרך בר  

יהודה

11168גוש  

1חלקה 

רחבת עצים שניטעה כחלק  

:  סוגי העצים. מתכנון המפעל

, דקל, אקליפטוס, וושינגטוניה
.פיקוס

מפעל 

נשר

רחבת עצים  

וחנייה

דרך בר  קנטינה15

יהודה

11169גוש  

4חלקה 

מבנה הקנטינה וחדר האוכל  

שימש את עובדי המפעל מאמצע 

כתחליף למטבח  , 30-שנות ה

וחדר אוכל שהיו בבית העם 

המבנה . שנהרס באזור המחצבה

נהרס מפני שככל ששטח  

היה  , המחצבה הלך והתרחב

מבנה  . צורך בהריסת המבנים

הקנטינה שקיים עד היום שימש  

כמעין תחליף לבית תרבות 

קהילתי לשכונה שהייתה צמודה  

חתונות , היו בו אירועים–למפעל 

.של בני השכונה ומסיבות חגים

מפעל 

נשר

משרדים
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

מפעל נשר

דרך בר  מגרסה16

יהודה

11170גוש  

1חלקה 

המגרסה משמשת  לקליטת  

,  מן המחצבה( אבן גיר)חומר 

(.  חצץ)מפוררת את הסלעים 

י סרט  "החומר הגרוס מועבר ע

נע למפעל בצידו הצפוני של  

במפעל נכנס החומר  . הכביש

לאחסנה ומשם למטחנות  
.לשימוש בתהליך יצור המלט

מפעל 

נשר

נטוש

דרך בר  חשמלייה17

יהודה

11169גוש  

4חלקה 

, בשנים הראשונות של המפעל

כלל התיקונים היו נעשים  

כך גם תיקוני  , בתחומיו

סדנת החשמלייה  . החשמל

עסקה בתיקונים של כלל מנועי  

ומשם  , החשמל של המפעל

יצאו הפועלים לתיקון תקלות  
.חשמל ברחבי המפעל

מפעל 

נשר

חשמלייה

בית  18

המדחסים

דרך בר  

יהודה

11169גוש  

4חלקה 

. בית המדחסים של המפעל
.פעיל עד היום

מפעל 

נשר

בית  

המדחסים
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

מפעל נשר

דרך בר  מעבדה19

יהודה

11169גוש  

4חלקה 

בה פיתחו  , מעבדת המפעל

פעילה עד . חלקים ומכונות
.היום

מפעל 

נשר

מעבדה

סככת  20

אגירה  

חומר  

מחצבה

דרך בר  

יהודה

11169גוש  

4חלקה 

סככת האגירה לחומר שהגיע  

במסוע מאזור המחצבה  
.ישירות לשטח המפעל

מפעל 

נשר

סככת אגירה

דרך בר  שירותים21

יהודה

11169גוש  

4חלקה 

מבנה השירותים המקורי עם 

משמש  , הקמת המפעל
.כשירותים עד היום

מפעל 

נשר

נטוש
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

מפעל נשר

אתר  22

סלמייה

דרך בר  

יהודה

11170גוש  

1חלקה 

אתר סלמייה שימש כמפעל משי  

.  עוד לפני הקמת מפעל המלט

הבעלים של המפעל היה ככל 

אך  , הנראה תושב בלאד א שייח

האדמה הייתה שייכת למשפחת  

שמהם נרכשו האדמות )ורי 'ח

עם הקמת  (. להקמת המפעל

המבנה עמד לשימוש  , המפעל

בעת שלבי  , בתחילה. המפעל

שימש כבניין המנהלה , ההקמה

.הראשוני ומגורי העובדים

מפעל 

נשר

לא –הרוס 

קיים

מחצבת חרייבה

מבנה  1

הרכבל

7212כביש 

11895גוש  

4חלקה 

י  "מחצבת חרייבה הוקמה ע

מפעל נשר בזמן מלחמת העולם  

השנייה בעקבות הידלדלות חומר  

הסיד במחצבה שהייתה צמודה  

הושלמה  1942בשנת . למפעל

סלילת הכביש שהוביל מהמפעל 

החומר  . 7212כביש –לחרייבה 

מהמחצבה הועבר למפעל  

.באמצעות רכבל

עיריית  

נשר

נטוש

באר משמר  2

הכרמל

672כביש 

11894גוש  

1חלקה 

משמר הכרמל הייתה נקודת  

התיישבות זמנית שהוקמה בשנת  

באזור ממזרח 1939

לאוניברסיטת חיפה של היום  

שהיה מיועד לבניית שכונת 

משמר הכרמל הוקמה  . מגורים

בו הוקמה  , בסמוך לאזור חרייבה

הבאר שימשה את . המחצבה

.  מתיישבי משמר הכרמל

ממוקמת מזרחית לחורשת  

.הארבעים

עיריית  

נשר

נטוש
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

מחצבת האבן

דרך משההמחצבה1

11892גוש  

1חלקה 

11239גוש  

1חלקה 

11206גוש  

19חלקה 

מחצבה בעלייה לכיוון חיפה  

משקיפה על גבעת  , בדרך משה

....נשר

מפעל 

נשר

נטוש

מתחם התותחים

רצפת בית  1

העם

רחוב כלניות

11170גוש  

1חלקה 

.  בית העם השני שהוקם בנשר

בית העם הראשון הוקם בשנות  

בשטח המחצבה עבור  20-ה

בעקבות העבודות  . עובדי המפעל

במחצבה עבר בית העם למיקום  

.  זה בשנות השלושים המוקדמות

, התכנסויות, שימש ככיתות לימוד

המבנה  .הופעות ובית קולנוע 

הוקם על משטח בטון והיה מבנה 

.עץ

עיריית  

נשר

נטוש

עמדות  2

תותחים

רחוב כלניות

11170גוש  

1חלקה 

בחלקה היו עמדות תותחים  

כאשר חלקן הכילו מגורי  , רבות
. חיילים

עיריית  

נשר

נטוש
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

מתחם התותחים

מגורי  3

חיילים

רחוב כלניות

11170גוש  

1חלקה 

מגורי החיילים ששירתו  

חלק  . במתחם התותחים

ממבני מגורי החיילים נפרדים 

,  לגמרי מעמדות התותחים

..  וחלקם היו בצמוד לעמדות

מבני מגורי  7במתחם ישנם 
.חיילים

עיריית  

נשר

לא –הרוס 

קיים

בריכת  4

המים

רחוב כלניות

11170גוש  

1חלקה 

קבורה בשיפוע  )בריכת מים 

.  מבטון חשוף( המדרון

הבריכה הראשונה שהוקמה  

מעל הבריכה  . י מפעל נשר"ע

ונגישה באמצעות רמפה 

מאוחר  . עמדת תותח פתוחה

יותר נוספה עמדת הגנה  

מעל הבריכה ובסמוך  . מבטון 

(  לגובה המים)לעמדה מדיד 

.  המחובר למצוף פנימי

הבריכה פעילה ומשמשת את  
.מפעל נשר גם כיום

עיריית  

נשר

נטוש
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

נשר הותיקה

בניין  1

הדואר

רחוב  

בר  /כלניות
–יהודה 
כיכר  

ההסתדרות

11170גוש  

1חלקה 

המבנה ההיסטורי של סניף 

הדואר של נשר הוקם בשנת  

והיה חלק משירות הדואר 1935

המנדטורי מתקופת המנדט 

מבנה זה היה מבנה  . הבריטי

הקבע היחיד בשכונת הצריפים  

.  שמדרום לכביש חיפה נצרת

י מפעל המלט  "נבנה כנראה ע

מצדו השני של  )נשר

.  מתוכנן בסגנון בינלאומי(.הכביש

–בנוי בטון ומטויח טיח מקורי 
חלק מהחלונות  . שפריץ לבן

דלת הכניסה  . והדלתות מקוריים

תריסי  . הסורגים מקוריים. שונתה

המבנה . גלילה ממתכת מקוריים

היה גבוה מהכביש והובילו אליו  

(  עם ספי נחושת)מדרגות  בטון 

ללא מעקות שהובילה לכניסה 

ראשית מצד צפון מזרח של  

על גג המבנה הוקמה  . המבנה

(  שקי חול)מקלע \עמדת שמירה

נצרת  -ששלטה על כביש חיפה

ואוישה בתקופת המאורעות סביב  

בעקבות הרחבת  . הקמת המדינה

והגבהת הכביש מצפון וממזרח 

למבנה הדואר שקוע מפני הכביש 

המבנה היה . והמדרגות נהרסו

פעיל כבית דואר עד ראשית  

אז ננטש בעקבות  2000-שנות ה

שריפה פנימית במבנה ומאז לא  

בקיר המבנה . שופץ ולא טופל

בחזית הייתה שקועה ומקובעת  

תיבת דואר מנדטורית שהוצאה  

-מהמקום עם נטישתו בשנות ה

.הפתח נסתם. 2000

עיריית  

נשר

נטוש
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

נשר הותיקה

מבנה ניסן  2
ס  "בביה–

בית יהושע

התשבי  

רחוב  / 300

הכלניות

11170גוש  

1חלקה 

חלק מהמערך הצבאי הבריטי  

היה חלק , בשיפולי הגבעה

.  1942הוקם ב, מ"מבסיס הנ

עבר לשימוש בית הספר 

שהיה במתחם מפעל נשר עד 

המבנה המקורי  . 1968שנת 

אך זה  , היה בעל גג מעוגל
.הוחלף בגג רעפים

ס  "ביה

בית  

יהושע

מבנה  

בשימוש בית  

הספר

שדרת  3

ברושים  

בעלייה  

לגבעת 

נשר

רחוב  

הרקפות

11170גוש  

1חלקה 

העצים בשדרה ניטעו בשנות  

כחלק מהקמת  60-וה50-ה
.שכונת גבעת נשר

עיריית  

נשר

כביש

גן ילדים  4

ומקלטים

רחוב  

המגינים  

26

11231גוש  

528חלקה 

גן הילדים הוקם לשימוש  

היה פעיל . תושבי האזור

.  70-עד שנות ה40-משנות ה

המקלטים בסמוך לגן הילדים  

1942הוקמו בסביבות שנת 

כשחיל האוויר האיטלקי החל 

.  להפציץ את אזור חיפה ונשר

המטרה הייתה ליצור מחסה  

המקום  . בקרבת הילדים

משמש כיום כמרכז לנפגעי 
".מועדון אנוש"–נפש 

עיריית  

נשר

מועדון  

"אנוש"
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

נשר הותיקה

צריף 5.1

1מגורים 

רחוב  

הקוממיות  

11

11230גוש  

37חלקה 

צריפי מגורים שנבנו בצמוד  

בצריף . להקמת מפעל נשר

הקיים כיום יש תוספות  

אך חלקים רבים  , מאוחרות
.ממנו מקוריים

בית מגוריםפרטית

צריף 5.2

2מגורים 

רחוב  

6הקוממיות 

11230גוש  

50חלקה 

צריפי מגורים שנבנו בצמוד  

בצריף . להקמת מפעל נשר

הקיים כיום יש תוספות  

אך חלקים רבים  , מאוחרות
.ממנו מקוריים

בית מגוריםפרטית

צריף 5.3

3מגורים 

רחוב  

המגינים  

28

11230גוש  

530חלקה 

צריפי מגורים שנבנו בצמוד  

בצריף . להקמת מפעל נשר

הקיים כיום יש תוספות  

אך חלקים רבים  , מאוחרות
.ממנו מקוריים

בית מגוריםפרטית
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

נשר הותיקה

צריף 5.4

4מגורים 

דרך השלום  

60

11230גוש  

חלקה 

37,95,101

צריפי מגורים שנבנו בצמוד  

בצריף . להקמת מפעל נשר

הקיים כיום יש תוספות  

אך חלקים רבים  , מאוחרות
.ממנו מקוריים

בית מגוריםפרטית

העץ ברחוב  6

המגינים

רחוב  

המגינים  

46

11231גוש  

485חלקה 

י יוסי  "עץ אקליפטוס שניטע ע

ניטע  . 1934פוגל בשנת 

כפתרון להצפת מים שהייתה  
.באזור ביתו של יוסי פוגל

עיריית  

נשר

גן

גבעת נשר

עמדת  1

-שמירה  

בית יד  

לבנים

רחוב  

המגינים  

26

11231גוש  

60חלקה 

עמדת שמירה מנדטורית  

. 40-שהוקמה במהלך שנות ה

העמדה מנעה מהערבים  

באזור לעלות לגבעה ולירות  

זו הייתה נקודת  . על השכונה

הוסבה  . שליטה אסטרטגית

לשימוש כבית יד לבנים  
,  1950–1949במהלך השנים 

.עם הקמת שכונת גבעת נשר

עיריית  

נשר

בית יד  

לבנים
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

גבעת נשר

רחוב  הצרכנייה2

7האילנות 

11231גוש  

88חלקה 

,  הצרכנייה בשכונה הישנה

הוקמה עם הקמת השכונה  

הבניין משמש  , 1949בשנת 
.היום למסחר ומגורים

/ מסחרפרטית

מגורים

קופת  3

החולים של  

ההסתדרו

ת

רחוב  

החלוצים  

18

11231גוש  

62חלקה 

קופת החולים הוקמה עם  

.  1949הקמת השכונה בשנת 

,  השכונה תוכננה באופן כולל

כלומר כלל מבני הציבור בה 
,  קופת החולים–תוכננו מראש 

קופת  . 'בית העם וכו, צרכנייה

החולים שימשה את תושבי  

שכונת גבעת נשר מראשיתה  
.ועד היום

קופת  

חולים  

כללית

קופת חולים  

כללית

בית העם 4

בית לנדאו

רחוב אורח 

1חיים 

11231גוש  

61חלקה 

בית העם הוקם עם הקמת  

.  1949השכונה בשנת 

,  השכונה תוכננה באופן כולל

כלומר כלל מבני הציבור בה 
,  קופת החולים–תוכננו מראש 

בית  . 'בית העם וכו, צרכנייה

העם שימש לכל הצרכים 

התרבותיים או הבידוריים של  

,  היו בו הצגות. הקהילה

.  אירועים וכדומה, אסיפות
.ס"היום משמש כמתנ

עיריית  

נשר

ס"מתנ
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

גבעת נשר

נתיבי  5

מדרגות

ברחובות  

נתיב  

,  הטרשים

,  הותיקים

המגינים  
ויפה נוף

11231גוש  

,  426חלקה 

507 ,540  ,

529

נתיבי המדרגות שהובילו  

(  נשר הותיקה)ממדרון נשר 
.אל הגבעה

עיריית  

נשר

נתיבי  

מדרגות

בית  6

הכנסת  

בית אל

סמטת בית  

אל

11231גוש  

60חלקה 

י ועד  "בית כנסת שהוקם ע

הפועלים של שכונת גבעת 

נשר שנים אחדות לאחר 
.הקמת השכונה

עיריית  

נשר

בית כנסת

בלאד א שייח

בית מגורים  1

1

רחוב הרב 

בר מוחא  
19מרדכי  

11235גוש  

321חלקה 

בית מגורים ערבי מחופה אבן 

הכפר הוקם  . מהכפר בלאד א שייח

20-ובמאה ה, 19-לפני המאה ה

הפך להיות אחד הכפרים הגדולים  

הכפר היה מוקד לאומני  . באזור

ובזמן מלחמת העצמאות , במאורעות

החלו התושבים לנטוש את הכפר עד 

ואז  , 1948לעזיבה מוחלטת ב

הוכרזה במקום השכונה היהודית תל 

הבית היה שייך ככל הנראה  . חנן

.  לאנשים מבוססים כלכלית מהכפר

.כיום משמש כבית כנסת אוהל יצחק

עיריית  

נשר

בית כנסת
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

בלאד א שייח

בית מגורים  2

2

רחוב הרב 

בר מוחא  
7מרדכי  

11233גוש  

127חלקה 

בית מגורים ערבי מחופה אבן 

הכפר הוקם  . מהכפר בלאד א שייח

20-ובמאה ה, 19-לפני המאה ה

הפך להיות אחד הכפרים הגדולים  

הכפר היה מוקד לאומני  . באזור

ובזמן מלחמת העצמאות , במאורעות

החלו התושבים לנטוש את הכפר עד 

ואז  , 1948לעזיבה מוחלטת ב

הוכרזה במקום השכונה היהודית תל 

הבית היה שייך ככל הנראה  . חנן

.לאנשים מבוססים כלכלית מהכפר

מגורים ובית  פרטית

ד"חב

בית מגורים  3

3

רחוב  

אשכולות

11236גוש  

חלקה 

28,29

בית מגורים ערבי מחופה אבן 

הכפר הוקם  . מהכפר בלאד א שייח

20-ובמאה ה, 19-לפני המאה ה

הפך להיות אחד הכפרים הגדולים  

הכפר היה מוקד לאומני  . באזור

ובזמן מלחמת העצמאות , במאורעות

החלו התושבים לנטוש את הכפר עד 

הבית היה  .1948לעזיבה מוחלטת ב

שייך ככל הנראה לאנשים מבוססים  

.כלכלית מהכפר

מגורים  פרטית

ונגרייה

בית מגורים  4

4

רחוב  

אשכולות

11237גוש  

25חלקה 

בית מגורים ערבי מחופה אבן 

הכפר הוקם  . מהכפר בלאד א שייח

20-ובמאה ה, 19-לפני המאה ה

הפך להיות אחד הכפרים הגדולים  

הכפר היה מוקד לאומני  . באזור

ובזמן מלחמת העצמאות , במאורעות

החלו התושבים לנטוש את הכפר עד 

ואז  , 1948לעזיבה מוחלטת ב

הוכרזה במקום השכונה היהודית תל 

הבית היה שייך ככל הנראה  . חנן

.למוכתאר הכפר

עיריית  

נשר

מצב , נטוש

מעורער
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

בלאד א שייח

קבר השייח  5

בבית  

הקברות

רחוב פרץ  

22

גוש   

10174

62חלקה 

,  קבר בבית הקברות המוסלמי

קברו  . כיום בשכונת תל חנן

.  עבדאללה אל סהלי' של שייח

איש דת  , דרווישי' היה שייח

-סופי שחי בתחילת המאה ה
16.

עיריית  

נשר

קבר

בית הקברות המוסלמי

בית  1

הקברות

רחוב  

אשכולות

11229גוש  

חלקה 

47,48

בית הקברות המוסלמי בנשר  

נוסד על שטח שבו שכנו בעבר  

צריפי פועלי בית החרושת  

סילק הוואקף של  1934ב.נשר

חיפה את היהודים שגרו בצריפים  

והכריז על השטח כבית הקברות  

.  המוסלמי החדש של העיר חיפה

דין  -נקבר במקום עז א1935-ב

על שמו גדודי עז א  )אל קסאם 

דין אל קסאם של החמאס וטיל  

מפקד ארגון הטרור  ( הקסאם

בעקבות כך הפך  ". היד השחורה"

בית הקברות למוקד לאומנות 

הן  , כנגד הבריטים וכנגד היהודים

אז ירו  , 1936-1939במאורעות 

מתוך בית הקברות על התנועה 

חיפה והן במלחמת -בכביש נשר

עד שתושבי הכפר  , העצמאות

.  נטשוהו' שיח-הסמוך בלד א

לא נקברו  1948למעשה משנת 

.יותר אנשים בבית הקברות

עיריית  

נשר

בית קברות

קבר עז א דין        שער בית הקברות

אל קאסם
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חלקה/גוששם האתר'מס

כתובת

מצב שימוש  בעלותרקע היסטורי, שנת הקמה

נוכחי

תמונההערות

4.5מחצבה 

עמדת  1

שמירה  

במחצבה

דרך בר  

,  יהודה

תעשיות  
אבן וסיד

11218גוש  

1חלקה 

מגדל מים ועמדת שמירה  

,  (אבן וסיד' חב)4.5במחצבת 

.  30-שנבנו בסוף שנות ה

העמדה שימשה את מחלקת  

ההגנה של נשר להגנה על 

המחצבה בתקופה שלפני  

מגדל . מלחמת העצמאות

המים שימש גם כן את  
.המחצבה

עיריית  

נשר

נטוש

משרדי  2

המחצבה

דרך בר  

יהודה

גוש   

12450

2חלקה 

הבית עמד בכניסה למחצבה  

וככל הנראה שימש כמעין  4.5

ביתן שוער מחצבה או  
.משרדים

משרדי  פרטית

תעשיית  

מתכת

תחנת הרכבת

בית  1

המסילאים

רחוב  

,  המסילה

אזור  

תעשייה  

נשר

11219גוש  

37חלקה 

חלק ממערך התחנות של רכבת 

'  שיח-תחנת בלד א. העמק

מזוהת גם כתחנת המחצבה  

התחנה  . 4.5-מ ה"ותחנת הק

על ידי  1913הוקמה בשנת 

השלטון הטורקי מפאת הצורך  

לחבר את נמל עכו לנמל חיפה  

כמו . באמצעות שלוחה מתחנה זו

כן התחנה מוקמה בסמיכות  

לשלוחת המחצבה אשר המעלה  

כיום נותר במקום מבנה . הכרמל

עבודות  . מגורי המסילאים בלבד

.רכבת ישראל–הצלה 

עיריית  

נשר

,  נטוש

לאחרונה  

הותקן גג 

פח


