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 אדריכליים עקרונות תכנון               

  "דבר האדריכל"                                    

 : בניין כלל-רקע 

 שאין זה כך נראהמבט נוסף ומעמיק ב  ."גאולתו בהריסתו"ש  בניין כלל נחשב בעיני רבים לפיל לבן

  ...פוטנציאל להתחדשותוה טמוןבחולשותיו ודווקא 

תלת  פתוחתיאטרון   מהווה מעיןשהוא כלל בכך יחודו של המרכז המסחרי בבנין י :המרכז המסחרי

 וזה. והיקפואורכו לכל הנמתחת " במות"של יוצרים מערכת בו שהשטחים  הציבוריים הנרחבים  מימדי

 - לא נעימה של חוסר התמצאות חוויהבמרכז ישנה , שני מצד .פעולהוללפרשנות המזמין יחודי חלל י

 .כניסה של אור טבעי במרחב ואין נקודת יחוס/ כוון  אין 

יציע הנסמך על העושר הפנימי של חלל . היציע העליון הצופה על התיאטרון מהווה את :המרפסת

שמש הלאור  פתיחת צוהרובחלל  נקודת יחוס יצירתדרך  המרכז "פוטנציאל לריפוי"המרכז  ומהווה 

 . פיסת שמייםלו

מרכז העיר לב מעל מטרים  0..0של גובה בהנישאת ר "מ 0011של כ רחבה מהווה במה  :גגה

של תחושה יוצרת  ,המקיפים אותהגבוהים המבנים הבמה המוקפת ומוגדרת על ידי .  ירושלים

במרכז  "טבע עירוני" :מרחב ציבורי שקט ו שליצירתמזמינה ו ת דרמטית ואינטנסיביתואורבאני

 .   האינטנסיבי של העיר ירושלים

 : חזון

 מרחב ,קיימא וברעכשווי איכותי  "פלורליסטי" אורבאני  יצירת  מרחב
מדגים ברמה גבוהה תפיסת ה לעמותת מוסללהבית פתוח ומזמין  המהווה 

 לבניין תודינאמי תעכשוויזהות  המציע  חדש מרחב .קיימא בריתכנון וחיים 
המסחרי כחלק מהתחדשות מרכז  במטרה להוביל את  התחדשות המרכז

 .ירושלים העיר

 : קיימא תכנון בר            

אבולוציה והתפתחות על פני הריסה ובנייה מחדש ( ככלל)מעדיף  קיימאבחשיבה בת תכנון המרפסת 

בין מרחב עירוני למרחב כמפגש  טבע עירוניו, מחד התחדשות חברתית של עקרונות תכנוןומתבסס על 

  .מאידך "טבעי"

 חברתית-התחדשות עירונית:  

האדריכל הוא תפקיד  . של זהויות וקהילות שונות הפועלות בה כמארג דינאמירואה את העיר 

 הבניית מארג הזהויות באופן אורגאניאת  תהמאפשרליצור את המסגרת המרחבית  

כלל על ידי ומשותף על ידי פרשנות חוזרת ונשנית הבוחנת את המרחב ופועלת לעיצובו 

מציע פרשנות מקומית של קבוצת ילדים  משחק קלאס של ילדים ברחוב: לדוגמא. המשתמשים

כמו  התארגנויות קהילתיות, רחוב אומנות ,גינות קהילתיות כך גם.  )את המרחב העירוני

                                                                                                                                                                   .(...מוסללה/בשותף
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של של המרחב ומרחבי הזהות  ומתמשכת נוצרת הבניה דינמיתזה " פתוח"במודל 

תוך כדי מתן גמישות  ואפשרות ליצירת זהות מורכבת המוגדרת  שבתוכוהקהילות 

  .אורגנית  על ידי המשתמשים השונים במרחב

 

 :עקרונות

להלן מספר עקרונות  הנגזרים מהחזון ותפיסת התכנון בר הקיימא ושהוליכו באופן קונקרטי את תכנון 

 :ועיצוב המרפסת

 אל " מרפסת"דרך ה( "תאטרון"ה)המרחב בין החלל הפנימי של המרכז המסחרי איחוד  :סכמה כללית 

   .המאפשרת חופש בהמשך ומאחדת ברורה מסגרתתוך הגדרת  ("במה העירונית"ה)  הגג

  המרחבלעיצוב לפעילות  ו" עוגנים" מהווים תוכןמרכזי  ה שלוהקמתכנון  :פעילותמרכזי: 

 ".מרכז דבוראות ,אדמה מרכז, ספריה, משרד, מבואה וגלריה "

 באופן המאפשר את הזזתם מיצר ( קירות זכוכית/  מחיצות/ רהיטים)תכנון האלמנטים  :גמישות וניידות

שלהם  מרחב הפעולהאת בעצמם להגדיר ולעצב גמישות בהפעלת המרחב ומאפשר למשתמשים 

 תמאפשר( עיצוב, הגדרת גבולות, בחירת מיקום)על ידי המשתמשים המרחב הגדרת . מרפסת ב

 ."הזהות"בהבניית חשוב נדבך על כן ומהווה הקבוצה " חיבור"את  תומחזק

 (ציבור השתתפות) תכנון משתף : 

 הציבורבהשתתפות  ("תכנון רך")אלמנטים לתכנון עיצוב ובניית   "סטודיו המרפסת" תכנון ועיצוב

ליעדים  ניםהתכנו םכליה בין "אחדות"ה חשיבותבהכרה ומתוך  חזון קהילת מוסללההרחב על פי 

 .המבוקשים התכנוניים

 פורמאלי-א/ תכנון פורמאלי )*( : 

על ידי והגדרתם  "פורמאלים-א"ו( גלרית אומנות/ כניסה) "פורמאלים"בים חמרל בחלוקה המרחבתכנון 

 ...תאורה וכוגופי  ,תקרה ,סוג הרצפה

 

איננו ו משויך למזמין מרחב שמטבעו. של המזמין" דימוי העצמי"מרחב שעוצב ונחווה כביטוי  ל :מרחב פורמאלי*

 . הומוגני ומדיר ועל כן הוא "נוספות"  מאפשר פרשנויות

מאפשר שמטבעו הינו  מרחב .צרכים הנדרשיםלתכונות ובהתייחס למרחב שעוצב ותוכנן  -פורמאלי-מרחב א

 . הוספת שכבות פעילות ותכנון במהלך הזמןטבעי ואורגאני של בתהליך משתפר ו ומזמין

 

 

 

 אדריכל -זאב ארד 

 .חברתי-מתכנן אורבאני


