
בית גוטר והסביבה...   תל אביב של פעם

ל ָאִביבַהּגֹוָלה - ָוָאבֹוא ֶאל" ִבים   ּתֵ ַהּיֹׁשְ
ָבר- ְנַהר- ֶאל ..."  ּכְ

)ו"ט' יחזקאל ג(



?מי יבנה בית בתל אביב



בעיקר על גבי גמלים - בונים את תל אביב



יהודים מתיישבים ובונים
.מחנה זמני לעובדים

1920-30

 

הולכת   תל אביבוהעיר 

רחוב , רחוב אלנבי, ונבנית

נחלת , שדרות רוטשילד,הרצל

מגדל המים ברחוב , בנימין
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מגדל המים ברחוב , בנימין

שוק הכרמל ועוד  , ה"מזא

לא הרחק  –ובין כל אלה . ועוד

מבית החרושת , משפת הים

מגימנסיה הרצליה  , יה'לודז

ורחובות אלנבי והרצל וליד  

י  "נרכש מגרש ע–השדרה 

 שרה ובנימין גוטר

שטרם  , ברחוב אחד העם

והולך ומוקם בית  , נסלל

.המשפחה 



בונים את העיר תל אביבבונים את העיר תל אביב



תל אביב 84רחוב אחד העם –בית גוטר 

1926שנת 



60-שנות ה–בית גוטר 



        בתל אביבבתל אביבבתל אביבבתל אביב" " " " יהיהיהיה''''לודזלודזלודזלודז""""בית החרושת לגרביים בית החרושת לגרביים בית החרושת לגרביים בית החרושת לגרביים 
י משפחות  "ע 1924נבנה בשנת –ברחוב נחמני

'לודזש עירם "מוזס ודנציגר ע,בראון,גוטרגוטרגוטרגוטר



יה  'מקימי בית החרושת לודז
ובית גוטר ברחוב אחד העם

זלמן  זלמן  זלמן  זלמן  - - - - שלמהשלמהשלמהשלמהלללל""""זזזזבנימין גוטר בנימין גוטר בנימין גוטר בנימין גוטר 
לללל""""זזזז    גוטרגוטרגוטרגוטר

רבקה  רבקה  רבקה  רבקה  - - - - שרהשרהשרהשרה
לללל""""זזזזגוטר גוטר גוטר גוטר 



בנימין גוטר ומחותניו  
מבלים בעיר הנופש קרלסבד) אליקום וחנה מליניאק(



החיים בבית גוטר

ליל הסדר



...על המרפסת באחד העם

מגדל המים –ברקע 

ה"ברחוב מזא



חפצים מבית גוטר
'חנוכייה מבית סבא בלודז

כלי קריסטל משולחן האיפור 
של אמא

ברכה  
 - לבר

המצווה  
  של אבא

'פמוטים מבית סבא בלודז

של אמא

קופסת תכשיטים מעבודת יד בעץ      
פולין' לודז–של אמא 

  של אבא

    1918שנת 
-'  לודז
פולין



....1920בערך ...       אביב של פעם-תל

.ליד אחד העם ה"מגדל המים ברחוב מזא

  84ברחוב אחד העם –בקרבת מקום 

.את בית המשפחה1924בנה סבא בנימין בשנת  



רחובות תל אביב



"לב תל אביב"שנקראה בזמנו ...ומטיילים בכל הסביבה 

שדרות רוטשילד

הקיוסק הראשון  

בשדרות רוטשילד



שדרות רוטשילד המקביל לכול אורכו לרחוב אחד העם



שדרות רוטשילד מבט מלמעלה



שדרות רוטשילד



רחוב אלנבי חוצה את אחד העם  

ומוביל לשפת הים



רחוב אלנבי  בגשם



1935שנת                   רחוב אלנבי



1930גגות העיר והים     



1930תל אביב 



...בראשיתו"  שינקין"



כיכר מגן דוד  -רחוב אלנבי 
נחלת בנימין ושינקין, פינת הכרמל

1936

במרכז עומד שוטר לכוון את התנועה



...הכיכר הכי מצולמת בעיר

כיכר מגן דוד



-אותה פינה אלנבי  

נחלת בנימין והכרמל

1936



1936 -כיכר מגן דוד –ושוב אותה פינה 



1941- וכעבור מספר שנים אותה כיכר ב
...אבל עדיין אין רמזורים... השוטר נעלם



רחוב אלנבי בצומת טשרניחובסקי וביאליק

קולנוע מוגרבי  

בן  יהודה–בצומת אלנבי 



רחוב אלנבי 

פינת מונטיפיורי

1936



בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי



אחד העם-אלנבי - בנק ברקליס 



רחוב אחד העם 

פינת רחוב נחלת בנימין



העם פינת נחלת בנימין-אחד



...התרחקנו מעט

יהודה- לרחוב בן
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,  בניין העירייה הישן

1934ברחוב ביאליק   



1935רחוב הרצל חוצה את דרך יפו  



1935מבט לצפון     –רחוב הרצל 



1940רחוב הרצל מבט מכיוון רחוב אחד העם לדרום   



רחוב הרצל מאותו

כיוון מגימנסיה הרצליה



גימנסיה הרצליה



גימנסיה הרצליה
רחוב אחד העם פינת הרצל



–גימנסיה הרצליה 

בחצר הפנימית





1952בשנת  -ובאותה חצר של גימנסיה הרצליה 

  )'כיתה ריאלית ב(' מחזור מ

שרה גוטר ועוזי דודזון



השער שהוצב בפתח המבנה החדש של גימנסיה הרצליה  

..בוטינסקי לזכר המבנה הישן שנהרס'ברחוב ז



1935193519351935"     "     "     "     שבע טחנותשבע טחנותשבע טחנותשבע טחנות""""ליד מפלי ליד מפלי ליד מפלי ליד מפלי , , , , שייט בירקוןשייט בירקוןשייט בירקוןשייט בירקון



1970–שיט על הירקון 
דודזון והבנים רון ובנימין-שרה גוטר



מרפסת מעוגלת בבניין הצופה 

לכיכר צינה דיזינגוף



1943 - כיכר צינה דיזינגוף 



1943 - מבט נוסף על כיכר דיזינגוף 



1935.     מבט מהצפון–כיכר דיזינגוף 



1935 - מבט מהדרום   –כיכר צינה דיזינגוף



רחוב דיזינגוף  מבט לדרום



חוף הים של תל אביבחוף הים של תל אביב



1940–חוף הים בתל אביב 

שעות אחר הצהרים



)לפי הצל(מתרחצים הבוקר 



1936!    כולם בים



1940... אין טלביזיה, אין אינטרנט

!כולם בים



1935עוד תמונה על חוף הים לעת ערב     



1935הנוח  לעת ערב  –מפרקים את כסאות 
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 1935מבט לדרום  - חוף תל אביב 

יפו ברקע מעורפלת



החוף וכיכר לונדון    יפו ברורה ברקע



מתרחצי הקבע בחוף הים בתל אביב  מתרחצי הקבע בחוף הים בתל אביב  מתרחצי הקבע בחוף הים בתל אביב  מתרחצי הקבע בחוף הים בתל אביב  
1.1.19321.1.19321.1.19321.1.1932



בנימין גוטר 
בחוף תל אביב בין מתרחצי הקבע

1933בינואר  1



1.1.19331.1.19331.1.19331.1.1933מתרחצי הקבע  בחוף הים בתל אביב   מתרחצי הקבע  בחוף הים בתל אביב   מתרחצי הקבע  בחוף הים בתל אביב   מתרחצי הקבע  בחוף הים בתל אביב   
............השמטת כתף אחת של הגופייההשמטת כתף אחת של הגופייההשמטת כתף אחת של הגופייההשמטת כתף אחת של הגופייה    - - - - " " " " אופנה האחרונהאופנה האחרונהאופנה האחרונהאופנה האחרונה""""הההה



ואיך נראית משפחת גוטר בחוף הים  ואיך נראית משפחת גוטר בחוף הים  ואיך נראית משפחת גוטר בחוף הים  ואיך נראית משפחת גוטר בחוף הים  
............בבגדי ים ופרוותבבגדי ים ופרוותבבגדי ים ופרוותבבגדי ים ופרוות?  ?  ?  ?  30303030- - - - בתל אביב בשנות הבתל אביב בשנות הבתל אביב בשנות הבתל אביב בשנות ה

אבא זלמן גוטר      

אמא תמר גוטר



40404040    ----חוף הים בתל אביב בסוף שנות החוף הים בתל אביב בסוף שנות החוף הים בתל אביב בסוף שנות החוף הים בתל אביב בסוף שנות ה

""""אלטלנהאלטלנהאלטלנהאלטלנה""""ברקע הברקע הברקע הברקע ה



החוף בצפון תל אביב

1941מדרום למגרש המכביה שנת 



.  א"בצפון ת" המכביה"אצטדיון 

ספינה שעלתה על שירטון–ליד החוף 

הירקון - בפינה משמאל למטה 

1932המכביה הראשונה 
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נמל תל אביב 

1936נפתח בשנת   



"רידינג"תחנת הכוח 

תחילת הבנייה



פורי� בתל אביב  נערה מחופשת  

1934שנת  פורים וחג הביכורים במשפחת גוטר

1912 � א "עדלאידע ראשונה בת

א"דמות דיזיגו� בעדלאידע בת



30303030- - - - כך בירכו לשנה טובה בשנות הכך בירכו לשנה טובה בשנות הכך בירכו לשנה טובה בשנות הכך בירכו לשנה טובה בשנות ה
1934193419341934זלמן ותמר גוטר בתל אביב זלמן ותמר גוטר בתל אביב זלמן ותמר גוטר בתל אביב זלמן ותמר גוטר בתל אביב - - - - שלמהשלמהשלמהשלמה



40- וכך בירכו לשנה טובה בשנות ה
1949שרה גוטר בתל אביב בשנת 



נטיעת –מתנת אלי לשרה לבת המצווה 
ז"ביאליק שנת תש. נ.עץ ביער ח



חחחחויריד המזרויריד המזרויריד המזרויריד המזר... ... ... ... מכביהמכביהמכביהמכביה... ... ... ... פוריםפוריםפוריםפורים    - - - - הפיתויים לבוא לארץ ישראל הפיתויים לבוא לארץ ישראל הפיתויים לבוא לארץ ישראל הפיתויים לבוא לארץ ישראל 



בית גוטר משופץ ונבנה מחדש
אביב  - ו מכריז על תל"אונסק

כאתר מורשת תרבות עולמי

גור     גור     גור     גור      -דודזוןדודזוןדודזוןדודזון    - - - - משפחות גוטר משפחות גוטר משפחות גוטר משפחות גוטר –י דור ההמשך לבית גוטר י דור ההמשך לבית גוטר י דור ההמשך לבית גוטר י דור ההמשך לבית גוטר """"עעעע

2010201020102010ע  ע  ע  ע  """"תשתשתשתש




