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מרכז מבקרי. בז״*, מפר' חיפה, 
2013

בניית מגדלי הצינו* של בתי הזיקוק בחיפה - האייקו* 

האדריכלי המוכר ביותר באר' - החלה בשנת 1938 

 Aתיימה ב-1944. בניית בתי הזיקוק נעשתה לצורEוה

זיקוק הנפט הגולמי שהגיע מצפו* עיראק, לפני ייצואו 

דרA נמל חיפה.  היות שבתי הזיקוק Eיפקו במלחמת 

העול. השנייה מאזוט לאניות בנות הברית, המגדלי. 

 Aפר פעמי., אEהופצצו על ידי חיל האוויר האיטלקי מ

בשל המבנה המיוחד שלה. ה. עמדו על תיל. והמשיכו 

לתפקד ללא הפרעה עד שנת 2006 בה הופEקה 

פעילות. והמבני. המרשימי. נותרו ללא שימוש.

לאחרונה הוחלט להקי. באתר מרכז מבקרי. שיEפר 

את מורשת המקו. עתירת האירועי.. 

במEגרת זו אחד המבני. שומר על מרכיביו התפעוליי., 

והשני משמש כחלל-על למבני המרכז. איכותו 

האדריכלית של המבנה המתנשא לגובה 80 מטר, כאשר 

בתחתיתו בריכת מי הצינו* בשטח של 3,700 מ״ר, 

היוותה מרכיב משמעותי בתכנו* המרכז שעוצב כאי 

צJ. המרכז החדש כולל: מבנה כניEה, חדר בקרה, אול. 

קולנוע ומשרדי., וביניה. - מEלול ביקור עתיר גירויי. 

ויזואליי. באווירה מיקרו-קוEמית מוריקה. 

ער+ מבל אדריכלי!

צילומי!: שי אפשטיי*, ליאור אביט*

אדריכל הפרויקט: חזי לוי

צוות התכנו*: בני גילווארג ואורי אביר..

פיתוח: אמיר בלו.
visitors center, haifa bay, 2013

Eran Mebel Architecture
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מרכז מבקרי. בז״*, מפר' חיפה

מEלול ביקור עתיר גירויי. ויזואליי. באווירה מיקרו-

קוEמית מוריקה. 

ער+ מבל אדריכלי!
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visitors center, haifa bay, 2013

Eran Mebel Architecture
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Eran Mebel Architecture

1

מרכז מבקרי. בז״*, מפר' חיפה 

שרידי הצנרת המקורית שומרו כדי לחזק את חוויית 

הביקור על המבנה ה״צJ״.

ער+ מבל אדריכלי!
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Eפרייה ע"ש רוברט ויידל Eקלאר, 
המכללה האקדמית כינרת, עמק 

הירד*, 2013

הEפרייה שנבנתה כחלק מקומפלקE בית הEפר להנדEה 

 Eהכינרת, המוכנ Jות פונקציונלית לנוEמבטאת התייח

בשפע לשטחי. הציבוריי., אA מודר מאולמות הקריאה 

השקטי. כדי לאפשר ריכוז. לצורA זה הטופוגרפיה 

 Aתו ,Jמנוצלת ליצירת תיאטרו* טבעי הפונה אל הנו

יצירת מרחבי פעילות משתני. בחו'. רחוב פנימי במרכז 

המבנה המטפE כלפי מעלה באמצעות טראEות - 

משמש כזירה למפגשי.. מחלל זה נית* להגיע למדפי 

 Eפרי. הממוקמי. מארבעת צידיו של הלובי במפלEה

 ,Jהאמצעי. חלל המולטימדיה ממוק. בקומת המרת

ובאגJ הדרומי - המשרדי. הנהני. מכניEה נפרדת 

שמשמשת ג. ככניEת שירות.

שור3 ב1נ1ו0 אדריכלי!

צילומי!: עמית גירו*

2
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Schwartz Besnosoff Architects
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1 Roof terrace

2 Library Entrance

2
Eפרייה ע"ש רוברט ויידל Eקלאר, 

המכללה האקדמית כינרת, 
עמק הירד*, 2013

נוJ הכינרת המוכנE בשפע לשטחי. הציבוריי., 

מודר במכוו* מאולמות הקריאה השקטי. 

כדי לאפשר ריכוז.

שור3 ב1נ1ו0 אדריכלי!
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ibrary Lobby

13 Roof terrace

“street” serves as the heart of social interaction, 

Schwartz Besnosoff Architects
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בית שניאור חשי*, מרכז אתגרי.,
פארק הירקו*, 2013

הקומפלקE שמשרת את פעילות הרכיבה של עמותת 

אתגרי. מורכב משלושה מבני. בשטח כולל של 200 מ“ר: 

המבנה הדרומי המשמש כחלל רב תכליתי - חלקו המזרחי 

משמש כמועדו* וכיתת הרצאות, וחלקו המערבי - אזור 

המתנה למלווי. וקפטריה, כאשר ההפרדה ביניה. נעשית 

באמצעות מחיצה ניידת הניתנת להEרה במקרה של אירועי. 

גדולי.. המבנה המזרחי משמש מחE* לאופניי.; והמבנה 

המערבי - שירותי. ומלתחות. הרחבה המקורה שביניה. 

משמשת להתכנEות, אירועי. והרצאות.

הקומפלקE המהווה חלק אינטגרלי של הפארק, מזמי*, גמיש  

ונגיש למוגבלי תנועה.

יואב מ1ר אדריכלי!

צוות התיכנו+: אדריכל עמית אחראי - יפתח חיינר,

ח*-לי אלאור, לאורה הופמ* שפטלר.

קונ1טרוקציה: רוקח אשכנזי מהנדEי. ויועצי. בע“מ

אדריכל נו0: רועי קופר

צילומי!: עמית גירו*

3sharedshared
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Yoav Messer Architects
Design team:

Construction:

Landscape Architect:
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Yoav Messer Architects
Design team:

Construction:

Landscape Architect:

3 aredshared

מרכז אתגרי., פארק הירקו*, 2013

המרכז המהווה חלק אינטגרלי של הפארק, מזמי*, 

גמיש ונגיש למוגבלי תנועה.

יואב מ1ר אדריכלי!

קונ1טרוקציה: רוקח אשכנזי מהנדEי. ויועצי. בע“מ

אדריכל נו0: רועי קופר
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2010 ,Eאנג׳ל Eמוזיאו* השואה, לו

מבנה הבטו* הממוק. בלב פארק ״פא* פEיפיק״, 

מבטא ניEיו* בולט להיטמע בנוJ, כאשר השבילי. 

המובילי. אליו ומעליו מתחברי. למEלולי הביקור בפני.. 

הכניEה אל המבנה מתרחשת דרA רמפה צרה וארוכה 

המעניקה לחוויית הביקור מימד דרמתי. 

במרכז חלל הכניEה מוצב שולח* לפעילות 

אינטראקטיבית דמוי שולח* אוכל, המבטא את רעיו* 

היחדיו. מEלול הביקור מתפצל מש. לשני חללי תצוגה 

עליוני., שמה. נית* לרדת לשני מפלEי. נמוכי. 

ההולכי. ומוחשכי., כEמל לאווירת הנכאי. שאפיינה 

 Aאת מחנות הריכוז. האור הטבעי המגיע מלמעלה הול

ומתעצ. ע. העלייה עד מפלE האנדרטות ביציאה, 

.Jשממנו נית* לצפות באופטימיות אל הנו

חגי בל1ברג - בל1ברג אדריכלי!

3 aredshared
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Belzberg Architects
Project Manager: 
Team:
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2010 ,Eאנג׳ל Eמוזיאו* השואה, לו

הכניEה אל המבנה. רמפה צרה וארוכה מעניקה לחוויית 

הביקור מימד דרמתי. 

חגי בל1ברג - בל1ברג אדריכלי!
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Belzberg Architects
Project Manager: 
Team:
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2010 ,Eאנג׳ל Eמוזיאו* השואה,מוזיאו* השואה, לו

שני חללי התצוגה העליושני חללי התצוגה העליוני., מה. נית* לרדת לשני 

המפלEי. הנמוכי. ההולהמפלEי. הנמוכי. ההולכי. ונחשכי..

חגי בל1ברג - בל1ברג אדחגי בל1ברג - בל1ברג אדריכלי!
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At the center of the lobby is an interactive table 

Belzberg Architects
Project Manager: 
Team:

COMPRESSIONLIGHT

COMPRESSION

Light to Dark back to Light

Light Narra ve: 

Clarity, Warmth, Light & Open to 

Abstracted, Cold, Dark & Compressed

COMPRESSI

Light to Dark back to Lightbackck to Light

Light Narra ve: 

Clarity, Warmth, Light & Open to 

Abstracted, Cold, Dark & Compressed

Processional Diagram

3 aredshared
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וילה אורבנית, תל אביב, 2013

 ,Jהבית האנכי המשתרע על פני שש קומות ומרת

ניצב על מגרש ששטחו 270 מ״ר בלבד.

במEגרת זו, כל קומה משמשת פונקציה עיקרית 

אחת, כאשר גר. המדרגות הפתוח משמש מרחב 

דינמי למפגש בי* הדיירי.. החצר ובריכת השחייה 

 Jממוקמות בקומה העליונה, ממנה נית* להשקי

על גגות העיר. 

אדריכל פיצו קד!

צוות תכנו+: פיצו קד., הגר צבי, הילה Eלע.

צילומי!: עמית גירו*
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urban villa, tel aviv, 2013

Above:

Right page:

Architect Pitsou Kedem 
Design team:
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וילה אנכית, תל אביב, 2013

כל קומה משמשת פונקציה אחת, כאשר גר. 

המדרגות הפתוח משמש מרחב דינמי למפגש בי* 

הדיירי.. החצר ובריכת השחייה ממוקמות בקומה 

העליונה, מש. נית* להשקיJ על גגות העיר. 

אדריכל פיצו קד!

צילומי!: עמית גירו*
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urban villa, tel aviv, 2013

  
Architect Pitsou Kedem 
Design team:
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M . T S U K A N O
a r c h i t e c t s

din ing

ki tchen

study

court

◀

, מיאזקי, יפ*, 2014 בית ה-

החזות המינימליEטית של המבנה המונוליטי 

מבטאת הכלאה בי* בית מודרני-מערבי לבית יפני 

מEורתי. התוכנית מאורגנת בשלוש קומות Eביב 

 - Roji Aה דרEשלושה מרכיבי. עיקריי.: כני

מעבר צר שדרכו עוברי. בדרA אל טקE שתיית 

התה; חצר פנימית דמויית  - חצר פנימית 

שבה האד. יכול להתאחד בשלווה ע. אלוהיו; 

ושולח* אוכל בנוי המוצב בלב חלל המגורי. בגובה 

הריצפה. המערA הצנוע הזה המשתרע על שטח של 

57 מ״ר בלבד מEפק לבית המגורי. העירוני פרטיות, 

אור טבעי, נוחות תרמית ותחושת מרחב.

אדריכל:
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M . T S U K A N O
a r c h i t e c t s

2nd f loor

l i v ing

bedroom

◀

bathroom

Architect 
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, מיאזקי, יפ*, 2014 בית ה-

בעמוד הזה: ה- - חצר פנימית שבה האד. 

יכול להתאחד בשלווה ע. אלוהיו.

בעמוד השמאלי: ה-Roji - מעבר צר שדרכו 

עוברי. בדרA אל טקE שתיית התה.

אדריכל:
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בית יד לבני., נשר, 2013

בית יד לבני. נבנה על בEיE עמדת שמירה שנותרה 

ממלחמת העצמאות. האתר שנפתח אחת לשנה ביו. 

הזיכרו*, שימש לEיור והתרשמות מתמונות הזיכרו* של 

הנופלי.. הבנייה החדשה כללה אודיטוריו. המשקJ את 

מבנהו הפנימי, ובקצהו - חלו* הפונה אל נוJ המפר', 

להחדרת אור צפוני מEונ*; חלל זיכרו* שבו הותקנו תיבות 

להצגת תמונות הנופלי. וחפציה. האישיי.; וכיכר כניEה 

רחבה להתכנEויות. חלל המבנה מואר דרA חרכי הירי 

והחלונות העליוני. של עמדת השמירה. חומרי הגמר 

פשוטי. - טיח, ע' ובטו*.

SO Architecture
צוות תכנו+: שחר לולב, עודד רוזנקיאר, אלחנדרו פיינרמ*,

תומר נחשו*, Eאמר חכי. אפשטיי*



37פרויקט השנה / קטגוריית מבני2 | אדריכלות ישראלית 96 פברואר 2014 |

Top:

Right page: 

SO Architecture
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for green architecture

 building
category

SO Architecture
Design Team:

בית יד לבני., נשר, 2013

למטה: חלל הזיכרו* שבו מוצגות תמונות הנופלי. 

וחפציה. האישיי..

בעמוד השמאלי: מבנה האודיטוריו..

SO Architecture
צוות תכנו+: שחר לולב, עודד רוזנקיאר, אלחנדרו פיינרמ*,

תומר נחשו*, Eאמר חכי. אפשטיי*

59
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