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תחרויות פר(י! ומתנות חינ!

הונחה אב/ פינה לבניי/ מדעי המוח של האוניבר%יטה 

העברית. הבניי0 המתוכנ0 על ידי לורד נורמ0 פו%טר יוק- 

על שטח של כ-10,500 מ“ר ליד המכו0 למדעי החיי- 

יכלול מעבדות,  בקמפו% בגבעת ר-. המבנה האובלי 

חדרי לימוד, מרכז דימות, אודיטוריו- וקפיטריה, והוא 

בר-שיפמ0- הישראלי-  המשרדי-  באמצעות  ייבנה 

נת0, וצדוק שרמ0 אדריכלי-. 

שיצליח  פו%טר  על   Aל%מו אפשר  שאי  לא  זה 

בניי0  של  יח%ית  הפשוטה  המשימה  ע-  להתמודד 

שלא  הקלה  שהבחירה  אלא  קונבנציונאלי,  אקדמי 

ועדה,  ע-  קבל  משדרת  פתוחה  תחרות  לקיי- 

שבאוניבר%יטה העברית עדיי0 %בורי- שאי0 אדריכלי- 

ישראלי- שיצליחו להתמודד ע- המשימה. 

מעניי0 מתי נפני- שדרושה לנו אגודת אדריכלי- ע- 

ביצי- - אגודה מקצועית שתדע לח%ו- כל גוB ציבורי 

ש%בור שהכ%פי- הנתרמי- לו ה- נחלתו הפרטית.
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למעלה: פביליו0 חדש בנמל היש0 של מר%יי. 

פרויקט מינימלי%טי עשוי מנירו%טה מלוטשת, 

מדגי- את יכולתו של פו%טר לעורר עניי0 במרחב.

למטה: בניי0 מדעי המוח (ELSC) שמתוכנ0 על ידי 

פו%טר בגבעת ר- בירושלי-, מבטא את חו%ר האמו0 של 

האוניבר%יטה העברית באדריכלי- ישראלי-.

משרדי! מקומיי!: בר-שיפמ0-נת0, צדוק שרמ0 אדריכלי-

רחל ב!-אהרו! rachel ben aharon ruchi@netvision.net.il!רחל ב!-אהרו

Top: The new pavilion in the old port of Marseille 

- a minimalist project of polished stainless steel, 

demonstrates Foster's outstanding ability to 

stimulate interest in space.

Below: The Edmond & Lily Safra Brain Science 

Building (ELSC), at Givat Ram, Jerusalem.

Foster + Partners
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מעציב

אדריכל פרופ‘ ר! כרמי - אחד החשובי- שבאדריכלי 

ישראל - הלA לעולמו בגיל 82. איש מק%י-, חת0 פר% 

ישראל לאדריכלות, שתכנ0 בי0 היתר את בית המשפט 

כרמי- עדה  האדריכלית  אחותו  ע-  (ביחד  העליו0 

מלמד), מורה ותיאורטיק0 ששימש מודל חיקוי לאלפי 

 Gשיפו היה  שלו  האחרו0  הפרויקט   .Gבאר אדריכלי- 

ביקורת  %פג  תכנונו  שעל  הבימה,  תיאטרו0  והרחבת 

זוכה  הוא  הפרויקט  השלמת  לאחר  מבו%%ת.  בלתי 

לשבחי- רבי- ברחבי העול- על אB המחלוקות. 

רמי היקר. אני מקווה שאתה שומע אותנו, כמו תמיד. 

אדריכל  אחלה  אתה  כול-.  על   Gקצו לשי-   Aתמשי

שבעול-. 

נוח על משכבA בשלו-.

כנראה  יתכנ0  מורו/  הרצוג-דה  האדריכלי!  משרד 

רפי  שאדריכל  לאחר  הלאומית,  ה%פרייה  בניי0  את 

להקמת  החברה  ידי  על  נפ%ל  בתחרות,  שזכה  %גל 

ה%פרייה מטעמי- %רי טע-. ועדת בראשות האדריכל 

פרופ‘  בהשתתפות   - גליאנו  פרננדז  לואי%  פרופ‘ 

אלינוער קומי%ר ברזקי, לורד רוטשילד, ודוד בלומברג 

שה%כימו  משרדי-   6  Aמתו הבחירה  על  החליטה 

בשנת  שהוק-  השוויצרי  המשרד  במכרז.   Bלהשתת

1978 על ידי ז‘אק הרצוג ופייר דה מרו0 (שניה- ילידי 

שכולל  רקורד מרשי-  האחרונות  בשני-  1950) צבר 

69

אדריכל ר! כרמי שהלA לעולמו לפני כחודש, ובניי0 

הבימה המורחב - הפרויקט האחרו0 שהשלי-, לאחר 

שזכה שלא בצדק לקיתונות של ביקורת.

צילומי!: רונה וטש 

רחל ב0-אהרו0 rachel ben aharon ruchi@netvision.net.il0רחל ב0-אהרו

Architect Ram Karmi, who died recently, at the 

renovated Habima - his last completed project, 

which received harsh and unfair criticism.

Photographs: Rona Vatash
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הלאומי  האיצטדיו0  בלונדו0,  גלרי“  מודר0  ה“טייט  את 

(הצמיד).  במינכ0  ארנה   Gאליאנ ואיצטדיו0  בייג‘ינג, 

עמותת האדריכלי- הביעה מחאה ש“אוי ואבוי א- לא 

יכבדו את תוצאות התחרות“, אבל אB אחד לא ממש 

%ופר אותה.

בראשות  אביב  תל  ובנייה  לתכנו0  המחוזית  הוועדה 

הממונה על מחוז תל אביב במשרד הפני-, גילה אורו0, 

הפקידה את תוכנית המתאר לעיר תל אביב-יפו (תא/ 

ע“י  שגובשה  התוכנית  הציבור.  להתנגדויות   (5000

מינהל ההנד%ה בארבע השני- האחרונות, קובעת את 

מגמות התכנו0 ואופ0 התפתחותה של העיר עד לשנת 

35,000 של  תו%פת  כוללת  התוכנית   .2025 היעד 

דירות, בניית מע“ר חדש בי0 יפו לדרו- העיר, אי%ור על 

ושימור המבני-  בניית מגדלי- במתח- העיר הלבנה 

ומשרד  הצבא  ידי  על  המוחזק  באזור  הטמפלריי- 

שימור  שרעיו0  לציי0  ראוי  בקריה.  הממשלה  ראש 

אושרה לפני כעשור,  כבר  המבני-, לאחר שהרי%ת- 

התעורר כתוצאה ישירה של כתבה רחבה שפור%מה 

באדריכלות ישראלית לפני כני%תו של אדריכל ישראל 

גודוביG‘ לתפקיד מהנד% העיר. גודוביG‘ שהבי0 בניגוד 

ואת  המבני-  של  ההי%טורי  ערכ-  את  לקודמיו 

הפוטנציאל האורבני הטמו0 בשימור-, פעל בתקופת 

ההרי%ה. התוכנית   Aתהלי הקצרה להקפאת  כהונתו 

המוגדרת כתוכנית מתאר כוללת, תשנה באופ0 ניכר 

כיוו0 התפתחות העיר, תוA הענקת משקל מאז0  את 

לדרומיי- על חשבו0 הצפוניי-.

אמני! על (> האדריכלות

לפני  מברזיל   Gלאר עלתה  ניגרי  גיטל  אנה  הפ(לת 

יחיד  בתערוכות  שהשתתפה  לאחר  שני-,  כשלוש 

ואB זכתה  וישראל,  וקבוצתיות רבות בברזיל, איטליה 

אנה  ז‘נירו,  דה  ריו  ילידת  פר%י-.  של  רב  במ%פר 

התמחתה בתחו- המיחזור, ופ%ליה מעוררי ההשראה 

של  מבואות  משרדי-,  ציבוריי-,  לחללי-  מתאימי- 

בנקי- ובתי מלו0. שתיי- מעבודותיה המוצגות כא0 - 

”נבל“ - אחד מחמש עשרה יצירות שיוצגו בתערוכת 

יחיד שתיפתח ב-25 ביולי במוזיאו0 התרבות היהודית 

פ%לי-  %דרת   - ו“מטרה“  %לובקיה;  בברטי%לבה, 

שמקבל  דו-מימדי,  מאלמנט  שנוצרות  מנירו%טה 

מימד נו%B באמצעות עיוות מתוכנ0. 

anaguitel@hotmail.com טלפו0: 054-2146934

www.anaguitelnigri.com

למעלה: איצטדיו0 אליאנG ארנה במינכ0, בתכנו0 הרצוג- 

דה מורו0, שיתכננו כנראה את ה%פרייה הלאומית. 

מאמאמצע ולמטה: "מטרה" ו"נבל" - עבודות של הפ%לת 

אנא גיטל ניגריאנא גיטל ניגרי

Top: Allianz Arena Stadium in Munich um in Munich 

designed by Herzog & de Meuron, Meuron, 

who will apparently design the National he National 

Library in Jerusalem

Middle and bottom:

"Target" and "Harp" – works 

by sculptor Ana Guitel Nigri

רחל ב -אהרו  rachel ben aharon ruchi@netvision.net.il רחל ב -אהרו
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תערוכות

תערוכות שלוש  השנה  יציג  חולו/  העיצוב  מוזיאו/ 

לאה  האופנה  בינלאומיות: תערוכת מחווה למעצבת 

עבודות  תערוכת   ;(2013 מאי   - (מר%  ז“ל  גוטליב 

של מעצב המוזיאו0 רו0 ארד (יוני - %פטמבר 2013); 

 B%או על  המבו%%ת  האופניי-  ואמנות  ז0  ותערוכת 

מיכאל אמבאכאר, ובכלל זה דגמי- הי%טוריי-, %רטי- 

ותהליכי פיתוח של מערכות לבוש לרוכבי-. 

(נובמבר 2013 - פברואר 2014). 

אוצרת: גלית גאו0 

במרכז  כעת  מוצגת  התנגדות“  ”זמ//  התערוכה 

הישראלי לאמנות דיגיטלית בחולו0. אחד עשר אמני- 

מקומיי- ובינלאומיי- מציגי- עבודות בנושא השפעת 

הזמ0 על חיי היומיו-. נעילה 27 יולי 2013. 

 Aאוצרי!: יעל מ%ר וגלעד ריי

פרויקטי!

מתח! תרבות ובילוי מוק! באזה“ת חולו/. הפרויקט 

החקלאי  ה%פר  בית  ליד  קטנה  גבעה  על  הממוק- 

מקווה ישראל, כולל מבנה פלדה מזוגג בהשראת מי% 

וא0 דר רו, לצד מבנה מתחילת המאה שעברה שישמש 

יכלול  ו%ביבת-  המבני-  שני  שבי0  המרחב  כגלריה. 

ג0  ב%גנו0  עתיקי-  שקמה  עצי  צמחייה %ביב  מישורי 

ב%גנו0  בשטח  הפזורי-  אייקוניי-  ואובייקטי-  יעקב, 

פארק דה לה וילט. דקי- מדורגי- יאפשרו ישיבה %ביב 

אזור הכני%ה שישמש כאזור לבילוי משפחתי. מאול- 

נית0  מרחפת  במרפ%ת  שי%תיי-   Bהשקו הה%עדה 

לצפות על הנוB החקלאי. גשר פלדה יחבר בי0 החנייה 

והמבנה הראשי, ושתי מעליות יוקצו לתפעול והנגשה.

אדריכלות ועיצוב: ממו0 אדריכלי-, %טודיו גד

אדריכל הפרויקט: גד הלפרי0

(טודנטי!

פתרונות  הציעו  מהטכניו/  (טודנטי!  כשלושי! 

למצוקת הדיור של האוכלו%ייה הערבית בשכונת ואדי 

ני%נא%, במ%גרת הקור% ”דיור בר השגה“. ה%טודנטי- 

תפקידי-,  ובעלי  תושבי-  ע-  שוחחו  בשכונה,  %יירו 

השכונה  הפיזיי-/דמוגרפיי-.  מאפייניה  את  ולמדו 

לאוכלו%ייה  ותרבותי  חברתי  עירוני,  מוקד  המהווה 

ייחודי,  במרק- הי%טורי  בחיפה, מתאפיינת  הערבית 

מלאי  פתוחי-.  בשטחי-  ובמח%ור  גבוהה  בצפיפות 

הדיור הקיי- בה מצומצ-, יש0 ברובו ע- מעט עתודות 

קרקע לבנייה.

מנחה: אדריכלית מיכל יוקלה

החווה החקלאית - מתח- בילוי ותרבות ליד ביה“% החווה החקלאית - מתח- בילוי ותרבות ליד ביה“% 

החקלאי מקווה ישראל בחולו0.

גד הלפרי/ - (טודיו גד 

ניר ממו/ - ממו/ אדריכלי!

Recreation and culture domain next to the eation and culture domain next to the 

historical Mikveh Israel Agricultural orical Mikveh Israel Agricultural 

School in Holon.hool in Holon.

Gad HalperinHalperin - Studio Gad, 

Nir MamonMamon - Mamon Architects

רחל ב -אהרו  rachel ben aharon ruchi@netvision.net.il רחל ב -אהרו
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הציעה  בטכניו0  נו>  ממגמת  (טודנטי!  קבוצת 

זה  הנטושה  המחצבה  לשיקו-  קבוצתיי-  פתרונות 

כשנתיי- בנשר, לאחר ששימשה במשA עשרות שני- 

המחצבה  לשיקו-  הקר0  בצפו0.  תעשיית הבנייה  את 

חילקה פר%י- כ%פיי- לעבודות המצטיינות.

ומיחזור  לאגירה  המחצבי-“  ”פארק  ראשו/:  מקו! 

פ%ולת, מתקני- לפעיליות %פורט ותצפית למבקרי-, 

בתכנו0 איתי ונדר, יהונת0 הוכמ0 ויוגב בית0.

נוימ0,  ואורי  דרומי  ער0  פיי0,  ארי  בתכנו0  שני:  מקו! 

 Aמתמקד בתכנו0 השטח לטובת השכונה ה%מוכה, תו

מניעת ניצולו על ידי יזמי נדל“0.

שלושת הפרויקטי! האחרי! שהוגשו לשיפוט תוכננו 

על ידי: מאור בורמד, אליהו מוזיצו‘ק ואילה מנדלברג; 

נעמה ויי%, עמית קליינר ותומר אהרוני; נועה גנG ויעל 

%וברנו.

הפרויקטי- מוצגי- לקהל בתערוכה בעיריית נשר.

34
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למעלה: דיור בר השגה בוואדי ני%נ% - 

פרויקט של ה%טודנטיות עינת לובלינר, תמי טיילר, 

רות אדרי מהטכניו0.

למטה: ”פארק המחצבי-“ - פר% ראשו0 - 

פרויקט שיקו- מחצבת נשר - איתי ונדר, יהונת0 הוכמ0, 

יוגב בית0 מהטכניו0

Top: "Affordable Housing" in Wadi Nisnas by Technion 

students - Einat Lubliner, Tami Tayler, Ruth Edri

Bottom: The Quarry Park - project by Technion 

students - Itay Vender, Yonathan Hochman, 

Yogev Bitan 

רחל ב0-אהרו0 rachel ben aharon ruchi@netvision.net.il0רחל ב0-אהרו



61

outlet
oneone

outlet
33

"

2 "

oneone

3939 22

 www.betili.com 1-700-70-50-7003-9536442

20132013201320132013201320132013



סקרנות עמוד

curiosity | architecture of israel #93 | may 2013 | page  english version

דבר המפר(!

הריהוט  בתחו-  המובילות  אחת  וק(מ/,  חברת 

FLO מדג-  ומעוצב  איכותי  כי%א  משיקה  המשרדי, 

העומד  הכי%א  ופר%י-.  לשבחי-  בעול-  שזוכה 

על  ANSI BIFMA, מבו%%  של  המחמירי-  בתקני- 

טכנולוגיה חדישה שמשלבת חוזק ומשקל קל, ונמכר 

2,272 במקו-  ש“ח   1,975 של  בהנחת השקה  כעת 

052-3293009 \“ח. לח“י 28 בני ברק. 03-6161601

shelli@waxman.co.il

ביישוב  יער  בלב  ק(ו!  מקו!   - החורש  לב  אחוזת 

אירוח  %וויטות  חמש  כולל  המערבי,  שומרה שבגליל 

פינת  זוגית,  במיטה  ומאובזרות  פיני   Gמע הבנויות 

וחצר  ג‘אקוזי  מאובזר,  מטבחו0   ,B%נו חדר  ישיבה, 

פרטית הפונה לנוB הגליל. ארוחת בוקר מפנקת ברמת 

5 כוכבי- כוללת מבחר עשיר של גבינות, ירקות, ביצי- 

לפי בחירה ופירות אקזוטיי-. מומלG מאוד. 

ירו0 שושני 052-3178800

(ליחה טעינו

 Gהקזינו שתוכנ/ במלו/ איבואר באביג‘א/ על ידי היינ

במרכזה  ולא  אפריקה  במערב  כמוב0  נמצא  פנחל, 

(תודה תמר).

אדריכל פרופ‘ ד/ אית/ מבהיר מ%פר אי דיוקי- שחלו 

נימאייר  או%קר  של  ההישרדות“  ”אמנות  במאמר 

שפור%- בגיליו0 הקוד-:

1. העיר ברזיליה תוכננה על ידי לו%יו קו%טה. נימאייר 

פירט אותה כאשר תכנ0 רבי- ממבני הציבור והממשל. 

2. המוזיאו0 לאמנות מודרנית בריו דה ז‘נירו תוכנ0 ע“י 

אדוארדו ריידי ולא ע“י או%קר נימאייר.

מעיר שהווילה של  יצחק  ב/  כ/, אדריכל נתנאל  כמו 

פדרמ0 שתוכננה ע“י נימאייר בהרצליה פיתוח, נבנתה 

ב%ופו של דבר על פי התוכנית של היינG פנחל.

תודה, על העירנות ועל ההבהרות החשובות. 

מוזמני- לכתוב על כל מה שבא:

ruchi@netvision.net.il /רחל ב/ אהרו

Lev Hahoresh

Moshav Shomera, Western Galilee
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competition prizes and free gifts

Laying of the cornerstone for The Edmond 

& Lily Safra Brain Science Building (ELSC) 

at the Hebrew University. Designed by Lord 

Norman Foster, the building, 10,500 sqm.,will 

be adjacent to the Institute for Life Sciences on 

the Givat Ram Campus. The oval structure will 

include laboratories, lecture halls, an imaging 

center, auditorium and cafeteria and will be 

Nathan and Zadok Sherman Architects. 

skills to cope with the relatively simple task of 

a conventional academic building, but the easy 

choice not to hold an open competition delivers 

the message that the Hebrew University still 

does not believe that any Israeli architect can 

cope with the task.

I wonder when we'll have an Architects' 

Association with balls – a professional 

association that will know how to block any 

public body that thinks the funds it receives are 

its own pocket money.

sad

Architect Prof. Ram Karmi – one of Israel's 

most prominent architects ever – has passed 

away at the age of 82. A charming man, winner 

of the Israel Prize for Architecture who, among 

other things, designed the Supreme Court 

(together with his sister Ada Karmi-Melamede) 

a teacher and theoretician who served as 

a model for thousands of architects in the 

country. His last project - the Habima Theater 

renovation - was unfairly criticized. Yet, after 

completion, despite the controversy, it received 

international praise. 

Dear Rami, I hope you can hear us, as always. 

Continue not to give a damn. You are the 

coolest architect in the world.

Rest in peace.

Herzog & de Meuron will probably design 

the new National Library building after architect 

was rejected. Known all over the world, the 

established in 1978 by Jacques Herzog and 

Pierre de Meuron, has gained an impressive 

record in recent years, designing the Tate 

Modern Gallery in London, the Beijing National 

Stadium, and the Allianz Arena Stadium in 

Munich. The Architects' Association protested 

the failure to respect the competition results, 

but no-one really takes them into account.

The Tel Aviv Regional Planning and Building 

Committee submitted the master plan 

(TA/5000) for the city of Tel Aviv-Jaffa for public 

objections. The plan, formulated by the city 

engineer for the past four years, will dictate 

design trends and city development until the 

target year of 2025. The plan includes the 

addition of 35,000 apartments, the construction 

of a new CBD between Jaffa and the south of 

the city, a ban on building towers within the 

White City and the preservation of the Templar 

buildings in areas within the jurisdiction of the 

noting that the demolition of the buildings was 

approved 15 years ago and that the idea of 

preserving them awoke as the direct result of 

an extensive article published in Architecture 

of Israel before architect Israel Goodovitch 

took the position of city engineer. Unlike his 

predecessors, Goodovitch understood the 

historic value of the buildings and the urban 

potential in their preservation and was active 

during his brief tenure in freezing the process 

of their demolition. As a comprehensive master 

direction of city development, with orientation 

to south at the expense of the north.

artists verging on architecture 

Immigrating to Israel from Brazil about 

three years ago, sculptor Ana Guitel Nigri has 

participated in many solo and group exhibitions 

in Brazil, Italy and Israel, and is the recipient 

of numerous awards. Born in Rio de Janeiro, 

Ana specializes in recycling and her inspiring 

sculptures are suitable for public spaces, 

homes. Two of her works presented here are 

in a solo exhibition opening on 25th July at 

the Museum of Jewish Culture in Bratislava, 

Slovakia, and Target – a series of stainless 

steel sculptures with a two-dimensional 

element that takes on an additional dimension 

through deliberate distortion. 

Phone: 054-2146934 anaguitel@hotmail.com 

www.anaguitelnigri.com

exhibitions

The Holon Design Museum will this year 

present three international exhibitions: an 

exhibition in honor of the late fashion designer 

Lea Gottlieb (March – May, 2013); an exhibition 

of works by museum designer architect Ron 

Arad (June – September, 2013); and the Zen 

and Art of the Bicycle exhibition based on the 

Michael Embacher collection (November 2013 

- February 2014). 

Curator: Galit Gaon.

The exhibition "Time/Resistance" is currently 

showing at the Israeli Center for Digital Art in 

Holon. Eleven local and international artists 

present works on the impact of time on daily 

life. Closing: July 27th, 2013.

Curators: Yael Messer and Gilad Reich.

new projects

A cultural and recreation complex is planned 

in the Holon Industrial Zone, on a small hill, 

next to the historical Mikveh Israel agricultural 

school. A glazed steel structure, inspired by 

Mies van der Rohe, adjacent to an Arab building 

from the beginning of the previous century to 

be used as a gallery. The space between the 

structures and their surroundings will include 

low vegetation around ancient Sycamore trees 

in the style of Gan Ya'akov, with several objects 

of interest scattered in space a la Parc de la 

Villette. Timber decks allow seating around 

the entrance that serves as a family recreation 

facility. The transparent dining hall ending in a 

of the surrounding agricultural landscape. 

Designer Gad Halperin - Studio Gad

Architect Nir Mamon - Mamon Architects

students

Thirty students from the Technion course 

"Affordable Housing" proposed solutions to the 

housing crisis of the Arab population in the Wadi 

Nisnas neighborhood, Haifa. The students 

toured the neighborhood, talked to residents 

and investigated the physical/demographic 

characteristics of the Arab neighborhood with 

its unique historical fabric, overcrowding, a 

lack of open spaces and limited potential for 

housing.

Tutor: Architect Michal Yoklah

Another group of students from the Technion 

Landscape Department suggested group 

solutions for the rehabilitation of the quarry 

in Nesher that has been abandoned now for 

two years, having served the construction 

industry in the north for decades. The Quarry 

Rehabilitation Fund awarded monetary prizes 

for outstanding work.

First place: Quarry Park Project for collecting 

and recycling waste, with facilities for sport 

activities and a visitors' observation point 

designed by Itai Vender, Yonathan Hochman 

and Yogev Bitan.

Second place: A project using the area for the 

possibilities for real estate initiatives. See the 

projects at the Nesher Municipality.

That's it for now, please write to me

ruchi@netvision.net.il 
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