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 על התערוכה

המחבר  412הנמצאת על כביש  ,מתחם מצודת משטרת טגארטמביאה אל הצופה את מראות ה תערוכה

המבנה . שימשה עד לא מכבר כמפקדת מחוז מרכז של פיקוד העורףו ,לציון-ציונה לראשון-בין העיר נס

הסדר -אי. מוזנח ועזוב( 2017(ל את המקום "נותר לאחר עזיבת צה, שידע ימים טובים יותר, המפואר

, המסדרונות הריקים והקירות החשופים רק רומזים על החיים שפעם שכנו בינותיהם, מחליף את הסדר

פרא התופשת במהירות את והחצר הפנימית נשלטת על ידי צמחיית ע יהחלודה מתפשטת באין מפר

משתרע על פני ה, ציונה-שהיוותה מיום הקמתה ועד כה ציון דרך בואכה נס, המצודה מתחם .מקומה בה

. הועבר לאחרונה לידי רשות מקרקעי ישראל ומיועד עתה להקמת שכונה חדשה ודיור מוגן דונם 40כ 

 .בנה לשימור ויישאר כחלק מהשכונה החדשהמבנה המצודה עצמו הוכרז כמ

 

 היסטוריה

בתקופת המנדט הבריטי  ,1940-1943י הבריטים בין השנים "נבנתה ע (Tegart)מצודת הטגארט 

, מצודות הפזורות ברחבי הארץ 69היא אחת מבין המצודה  .במטרה לשמש כמבנה משטרה ,באזורינו

-1881)ארלס אוגוסטוס טגארט 'נקראות על שמו של סר צהמצודות ". בונה-סולל"י חברת "שנבנו רובן ע

ו כללה תכנית. שהגיע לפלשתינה בכדי לתכנן את דיכוי המרד הערבי, קצין אירי בצבא בריטניה, (1946

משני צידיה מגדלי שמירה ותצפית , חזית בת שתי קומות :סגנון אדריכלי אחיד הלמצוד. בניית מצודות אלו

לכל מצודה הייתה כניסה . ה חצר גדולה ומוגנת שבה נבנו מבנים נוספיםוחומה שהקיפ, עם חרכי ירי

. במצור ובמתקפות חזיתיות, מצודות טגארט תוכננו לעמוד בהפגזות. ראשית אחת וכניסה נוספת לחצר

העבירה את השליטה על המצודות לכוחות ו נטשה האימפריה הבריטית את פלשתינה ,בתום המנדט

במהלך מלחמת העצמאות היוו . חלקם יהודים וחלקם ערבים, "תפי פעולהמש"י הבריטים כ"שנחשבו ע

כיום . מצודות חזקות ומבוצרות אלו זירה של קרבות עקובים מדם בניסיונות ההשתלטות וההגנה עליהן

לאחר קום המדינה אכלסו את המצודה יחידות שונות  .משמשות רבות ממצודות אלו את משטרת ישראל

 .פעלה בו מפקדת מחוז המרכז של פיקוד העורף 90-ת הומתחילת שנו, ל"של צה

 

 על הצלמים

. שנה 30ומצלם מזה  מתגורר בנס ציונה, וי ואב לשתייםנש, 1968יליד  – אלון מלמד

, האנרגיה העצורה ביחסים שבין האדם. נופים ואנשים, עוסק בעיקר בצילום גאוגרפי

ניתן לראות חלק מעבודותיי באתר האינטרנט . החפץ והסביבה תמיד ריתקו אותי

www.alonsgallery.com.  

 

 

 

. שנה 30מתגורר בנס ציונה ומצלם מזה  ,נשוי ואב לארבעה 1962יליד   –רברשחר ג

להראות לצופה את הנושא אך . וצילום אורבני תרבויות, אנשיםאך בעיקר הכל מצלם 

זוהי לי התערוכה . זהו האתגר האישי שלי כאשר אני מצלם –ולא רגילה  תבזוית אחר

 .השלישית
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