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חיפה  בכביש  נתניה  איצטדיון  של  המרשימה  הנוכחות 
המשנה  הגג  מסבך  שנים.  מספר  כבר  סקרנות  מעוררת 
ציון  לנקודת  מכבר  זה  הפך   LED בתאורת  צבעו  את 
במרחב, וסימן מבורך לכך שהעירייה עושה מאמץ לגבש 
שינוי תדמיתי באמצעות פרויקטים אדריכליים. האיצטדיון 
מסחר,  תעסוקה,  של  חדש  ממתחם  חלק  הוא  החדש 
ספורט ובילוי הממוקם ליד קריית השרון. תוכנית בניין עיר 
מפורטת שהוכנה לאתר על ידי משרד גבולי קורן אדריכלים 
שיאפשרו  התחבורתיים  למרכיבים  התייחסות  גם  כללה 
נגישות גבוהה ממערב נתניה באמצעות גשר השלום וכן 

בניית מחלף ירידה ישיר מכביש מס' 2 למתחם.

האיצטדיון עצמו תוכנן בהיקפו המלא ל- 24,000 מושבים, 
איצטדיון  בכל  כמו  בלבד.   13,500 ל-  הנוכחי  ובשלב 
בעולם, גם כאן, מבנה הגגות מעל היציעים הוא המרכיב 
האדריכלי החשוב המעניק לאיצטדיון את אופיו. קשתות 
של  ובגובה  מ'   154 של  במפתח  יהלום  כמסבך  הבנויות 
כ- 15 מ' נשענות כל אחת על שני מגדלי סמך, שבחלקם 
(הגדולה  קשת  כל  משקל  הקופות.  ממוקמות  התחתון 
והורכבה  הונפה  היא   טונות.   170 כ-  בישראל)  מסוגה 
שלמה בין שני הסמכים - אחד קבוע והשני משמש כסמך 
המשמשים  ניצבים  מסבכים  בתלייה  הורכבו  ממנה  נייד. 

בסיס להרכבת הקירוי. 

מרכזי  עליון,   - מפלסים  משלשה  מורכב  יציע  כל 
"טרקלין  את  כולל  המרכזי  המערבי  כשהיציע   - ותחתון 
מנויי הזהב"- כ- 20 תאים פרטיים ומסעדה הצופה על 
המגרש. היציע המזרחי תוכנן כשטח מסחרי עם נגישות 
נפרדת. שני יציעי הקהל - העליון והתחתון - מותאמים 
לגמרי  נפרדות  מערכות  עם  צופים  לכ-3,000  אחד  כל 
יציאות חירום, מעברי קהל, מזנונים, חנויות  של כניסות, 
ושירותי קהל המבטיחים זרימה מהירה של קהל בהפסקה 
הקצרה. תקני הבטיחות המחמירים של פינוי קהל מהיר 
מהלכים  שני  אחד  כל  הכוללים  מדרגות  חדרי  כוללים 

נפרדים לחלוטין.

גולדשמידט ארדיטי ב� נעי� אדריכלי�
קונ�טרוקציה: ירון שמעוני שחם מהנדסים.
צילומי�: אביעד ברנס, רן אליהו, אנה קפלן

איצטדיון נתניה נקודת ציון

הילית מזור

איצטדיו� נתניה
למעלה: מבט מכיוון דרום מערב.

למטה: תוכנית העמדה. 
בעמוד השמאלי: צילום ממעוף הציפור. 

גולדשמידט ארדיטי ב� נעי� אדריכלי�
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Top: South-west view of the Netanya stadium.
Bottom: Aerial view with site plan on the right.
Goldshmidt Arddity Ben Nayim Architects
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למעלה: מבט ליציע המזרחי מהיציע המערבי.
למטה: תוכנית במפלס הקרקע. 

בעמוד השמאלי: חתך טיפוסי דרך היציע 
המערבי, ומתחתיו היציע המזרחי. 

גולדשמידט ארדיטי ב� נעי� אדריכלי�
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Top: Typical section of the eastern stand.
Bottom: Typical section of the western stand.
Right page, top: View of the eastern stand from 
the western stand.
Right page, bottom: Ground plan.
Goldshmidt Arddity Ben Nayim Architects
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למעלה: מעבר שחקנים לחדרי ההלבשה.
למטה: חדר המדרגות הכפול

בעמוד השמאלי: החזית המערבית, 
ומתחתיה היציע המזרחי. 

גולדשמידט ארדיטי ב� נעי� אדריכלי�
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This page: The west facade, with the eastern stand below.
Right page, top: Passage to the players' cloakrooms.
Right page, bottom: The double route stairwell.
Right page, top: View of the eastern stand from the western stand.
Goldshmidt Arddity Ben Nayim Architects
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 netanya
stadium

Hillit Mazor

landmark

The impressive presence of the Netanya Stadium on the Haifa Road has 
roused curiosity for several years. The LED lit roof truss that changes colors 
has become a landmark and a welcome sign of the city’s efforts to rebrand its 
image through architectural projects. Located near Kiryat Hasharon, between 
the city’s two industrial zones, the new stadium is part of a new complex 
intended for employment, commerce, sports and entertainment. A detailed 
city zoning plan prepared for the site by Givoli Korin Architects included 
transportation accessibility from western Natanya via Hashalom Bridge as 
well as an interchange leading directly down to the complex from Road 2.
 
The stadium itself was designed for 24,000 seats, of which 13,500 have been 
built at this stage. Like any stadium round the world, the roof structure is 
a significant architectural component that gives the stadium its character. 
Diamond shaped arches rise 15 m. high, resting on two foundation towers 
that house the ticket tellers on the ground level. Each arch (the largest of its 
kind in Israel) weighs about 170 tons. Each stand consists of three galleries 
– upper, middle and lower – the central western gallery includes the gold 
subscribers’ lounge – about 20 private booths and a restaurant overlooking 
the field. 

The eastern stand was designed as a commercial area with a separate 
entrance. The upper and lower galleries on this stand seat 3,000 each and 
have completely separate entrances with emergency exits, aisles, cafeterias, 
shops and public services that ensure a fast flow of spectators during a brief 
break. Stringent security measures for quick evacuation of the public include 
stairwells each of which has two completely separate routes.

Goldshmidt Arddity Ben Nayim Architects
Construction: Yaron Shimoni Shaham Engineers
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אצטדיון נתניה.

רום גבס.
עוד נצחון בגמר של

רום גבס, מקבוצת א.דורי, הינה חברת עבודות הגמר הגדולה והמובילה בישראל.

רום גבס מעניקה פתרונות כוללים בסטנדרטים הגבוהים ביותר ומאחוריה עשרות 

פרוייקטים הכוללים מבני ציבור, הייטק, משרדים, מרכזי קניות ובילוי ועוד.
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סאנדיסק, תפן.
עוזי גורדון בע"מ
אדריכלים ומתכנני ערים

מוזיאון ישראל, ירושלים. א.לרמן אדריכלים בע"מ

אצטדיון נתניה. גולדשמיט אדריטי בן נעים אדריכלים

ימק“א ירושלים,  א.ספקטור מ.עמישר אדריכלים
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הטיולים�המתוכננים�ל-2014-2013:�
Ô‚¯·ˆÈÙ˘ ÈÈ‡ÏÂ ÈË˜¯‡‰ ‚ÂÁÏ ËÈ˘ ÏÂÈË

Æ±πÆ∂Æ≤∞±≥≠· ‰¯ÊÁ ±∞Æ∂Æ≤∞±≥≠· ‰‡ÈˆÈ ÆÌÈÓÈ ±∞
°˙ÁË·ÂÓ ‰‡ÈˆÈ ≠ Æ¢¯ÂÏÙÒ˜‡¢ ∫ÚÂˆÈ··

‰ÂÙˆÏ „ÚÂ „ÏÈ¯‚ ÌÂ¯„Ó ÛÈ˜Ó Ú·Ë ÏÂÈË
ÆÌÈÓÈ ±∞ ÆÚ·Ë· ˙ÂÎÈÏ‰Â ÌÈÓÁ ˙ÂÈÈÚÓ ¨ÌÈÂÁ¯˜ ¨ÌÈ„¯ÂÈÙ

 Æ±∞Æ∑Æ≤∞±≥≠· ‰¯ÊÁ ±Æ∑Æ≤∞±≥≠· ‰‡ÈˆÈ
°˙ÁË·ÂÓ ‰‡ÈˆÈ ≠ Æ¢Â˜‡¢ ∫ÚÂˆÈ··

 ‰¯‡Ó È‡ÒÓ· ‰„È„‰ ˘‚„· ‰È˜· ÍÂ¯‡ È¯‡ÙÒ
 Æ≤µÆ∏Æ≤∞±≥≠· ‰¯ÊÁ ±µÆ∏Æ≤∞±≥≠· ‰‡ÈˆÈ ÆÌÈÓÈ ±±

Æ¢Â˜‡¢ ∫ÚÂˆÈ··

ÌÈ„‡‰ ˙ÂÈ¯·„Ó Ï‡ ≠ ‰ÈË‚¯‡Â ‰È·ÈÏÂ· ¨‰ÏÈßˆ
Æ‰ÈË‚¯‡ ·¯ÚÓ≠ÔÂÙˆ· ÌÈÓÂ„‡‰ ÌÈÂÈ˜‰Â ¯‡ÏÒ‰ ¨‰Ó˜‡Ë‡

 Æ≤∏ÆπÆ≥∞±≥≠· ‰¯ÊÁ ±≤ÆπÆ≤∞±≥≠· ‰‡ÈˆÈ ÆÌÈÓÈ ±∑
 Æ˙ÂÎÂÒ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ÏÏÂÎ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ‚Á‰ ˙˘ÙÂÁ ˙ÙÂ˜˙·

Æ¢Â˜‡¢ ∫ÚÂˆÈ··

Â„Â‰ È·Á¯· ˙Â˜˙¯Ó‰ Ú·Ë‰ ˙Â¯ÂÓ˘· „ÁÂÈÓ ÏÂÈË
 ˙ÂÚÂ„È ˙ÂÁÙ‰Â ˙ÂÚÂ„È‰ Ú·Ë‰ ˙Â¯ÂÓ˘ Ï‡ Â‚ÂÒÓ ÈÂ˘‡¯Â È„ÂÁÈÈ ÏÂÈË

 ˙¯ÂÓ˘ Í¯„ ¨Ë‡¯ß‚Â‚· ¯È‚ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡‰ ˙¯ÂÓ˘Ó Æ˙È„Â‰‰ ˙˘·È‰ ˙˙ Ï˘
 ÌÈÒÈ¯‚ÈË‰Â ÌÈ¯ÂÙÈˆ‰ ˙Â¯ÂÓ˘ Í¯„ ¨Ô‡ËÒ‡ß‚¯· È¯Â·ÓË¯ Ï˘ ÌÈ¯Ó‰

 ÔÂÙˆ· Ì‡Ò‡ ˙È„Ó·˘ ‰‚¯ÈÊ˜ ÌÈÙ¯˜‰ ˙¯ÂÓ˘Ï „ÚÂ ‰È„Ó‰ ÊÎ¯Ó Ï˘
ÆÂ„Â‰ Á¯ÊÓ

 Æ≤∂Æ±±Æ≤∞±≥≠· ‰¯ÊÁ ∏Æ±±Æ≤∞±≥≠· ‰‡ÈˆÈ ÆÌÈÓÈ ±π
Æ¢Â˜‡¢ ∫ÚÂˆÈ··

‰ÓÙÂ ‰˜È¯ ‰ËÒÂ˜
 ÏÂÏÎÈ˘ ÌÈÓÈ ±∂ Ô· „ÁÂÈÓ Ú·Ë ÏÂÈËÏ ˙‡ˆÏ ÔÎ˙Ó È‡ ≤∞±≥ ¯·Óˆ„·

 ˙¯ÂÓ˘ ÂÓÎ© ‰Ï‡ ˙Âˆ¯‡· ˙Â¯ÈÈÂ˙Ó ˙ÂÁÙ‰Â ¯˙ÂÈ· ˙ÂÙÈ‰ ˙Â¯ÂÓ˘‰ ˙‡
 Æ·Â¯˜· ÌÈË¯Ù Æ®„ÂÚÂ ‰ÓÙ ‰˜È¯ ‰ËÒÂ˜ ÏÂ·‚·˘ Â„‡·˜¯Â˜‰

Æ¢Â˜‡¢ ∫ÚÂˆÈ··
 

Æ‰ÏÈßˆ „ÚÂ ‰ÈË‚¯‡Ó ÌÈ„‡· „ÁÂÈÓ ˙ÎÏ˘ ÏÂÈË
ÆÁÒÙ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ÏÏÂÎ ¯ÙÒ‰ È˙· ˙˘ÙÂÁ· ÌÂÈ ±∏

Æ¢Â˜‡¢ ∫ÚÂˆÈ·· Æ·Â¯˜· ÌÈË¯Ù ≠ ±∞Æ¥Æ≤∞±¥≠· ‰‡ÈˆÈ

ÆÔ·„·Â„‰ ˙ÁÈ¯Ù· Â„È‡˜Â‰ ÈÂÙˆ‰ È‡‰ ÏÏÂÎ Ú·Ë ˘‚„· ÔÙÈ
 ÁÂÒÙÏ ÈÏ·Ó ¨·È·‡‰ ˙ÁÈ¯Ù ‡È˘· ÌÏÂÚ· ˙ÂÙÈ‰Ó Ú·Ë ˙Â¯ÂÓ˘· ÌÈÏÂÈË

ÆÔÙÈ· ‰·ÂÁ‰ È¯˙‡· ¯Â˜È·‰ ÏÚ
Æ≤∞±¥ È‡Ó· ‰‡ÈˆÈ ÆÌÈÓÈ ±∑

 ÌÈ˘˜·˙Ó  ¨˙Â‡ˆ¯‰Â  ÌÈÏÂÈË  ÏÚ  Ú„ÈÓ  Ï·˜ÏÂ  ÍÈ˘Ó‰Ï  ÌÈÈÈÂÚÓ‰
ÆÌ‰Ï  ̆ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ¯‡Â„‰ ˙·Â˙Î·Â ˙È·· Ì˙·Â˙Î· Ì„˜‰· È˙Â‡ ÔÎ„ÚÏ

agami@tauex.tau.ac.il
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ÈÓ‚‡ ‰˘Ó ßÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙Î¯„‰·

ÔÈ·Ó˘ ÈÓ ÌÚ ÏÈÈËÏÂ ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï

 ‡Â‰  Ì‰Ó  „Á‡  ÏÎ˘  ¨ÌÈ˜˙¯Ó  ÌÈÏÂÏÒÓ  ‰ÓÎ·  ÌÎ¯Â·Ú  Â¯Á·  ‰˘‰  Ì‚
 ÌÈÏÂÈË‰  ÆÌÂ˜Ó  Â˙Â‡Ï  ÌÈÈÈÈÙÂ‡‰  Ì„‡‰Â  ÛÂ‰  ¨Ú·Ë‰  ÌÚ  È˙ÈÈÂÂÁ  ˘‚ÙÓ
 ˙Âˆ¯‡‰  Ï˘  ˜ÈÓÚÓÂ  È„ÂÒÈ  „ÂÓÈÏ·Â  ¨¯˙ÂÈ·  ‰‰Â·‚‰  ‰Ó¯·  ‰Î¯„‰·  ÌÈÂÂÏÓ
 ˙ÎÏ  È·ÈËÈÓÏ  ÌÈÏÂÈË  ÌÈ‡  ‰Ï‡  ÆÌÈÁÂ  ÌÈ‡˙·  ÌÈÓÈÈ˜˙Ó  Ì‰Â  ¨˙Â¯ÈÂ˙Ó‰
 ¨˙ÂÈË˙Â‡  ˙ÂÈÂ·¯˙Â  Ú·Ë  È··ÂÁÏ  ÌÈ„ÚÂÈÓ‰  ¨˘Ù   ÏÎÏ  ÌÈÂÂ˘  ÌÈÏÂÈË  ‡Ï‡
 ÏÂÏÒÓÓ  Ì‚  ˙Â‰ÈÏÂ  ¯˙ÂÈ˘  ‰ÓÎ  ‚ÂÙÒÏ  ‰ˆÂ¯˘  È˙ÂÎÈ‡  Ï‰˜Ï  ÏÏÎ·Â
 ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰  ÌÈÈÙ¯‚Â‡‚≠Â˜‡‰  ÌÈÏÂÈË‰  Æ‰Ù˜È‰Â  ‰Î¯„‰‰  ˙Ó¯Ó  Ì‚Â  ÏÂÈË‰
ÆÌÈ„ÁÂÈÓ  ÌÈÏÂÈË·  ˙ÂÁÓ˙Ó‰  ˙ÂÂ˘  ˙Â¯·Á  ÚÂˆÈ··  Â‡ˆÈ  È˙Î¯„‰·

סדרת�טיולי�עומק

 ≠ ÈÓ‚‡ ‰˘Ó ∫ÌÈË¯ÙÏ


