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מזמין הסקר:   הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל

אדר’ רות ליברטי-שלו- ראש הצוות הכנת  הסקר:   

אדר’ נוף רקפת סיני- סקר טבע ונוף                             

אדר’ אמיר פרוינדליך- כרטיסי אתר                             

אדר’ עדי הר-נוי צוות:                               

אדר’ עומרי זילכה                              

אדר' סיון יוסף                              

עידן ששון     

ארכיון אגף בינוי ותחזוקה - הטכניון מפות, צילומים ומסמכים היסטוריים:   

הארכיון ההיסטורי - ספריית הטכניון         

ארכיון מרכז המחקר למורשת הארכיטקטורה בישראל- הפקולטה לארכיטקטורה ולבינוי ערים- הטכניון         

ספריית הפקולטה לארכיטקטורה ולבינוי ערים - הטכניון, עיריית חיפה.          

ספריית המדיה - אוניברסיטת חיפה          

                        

תודה לצוות תוכנית המתאר לטכניון: פרופ' שמאי אסיף, פרופ' יעל מוריה , אדר' ורה צוברי, דורית גרפונקל, צביקה קורן, קרן שטגר.  תודות:   

תודה לצוות אגף בינוי ותחזוקה: אדר' ורה צוברי, אדר' אריאלה יופה, גיל רביבו, גל מסיקה.     

תודה לצוות הארכיון ההסטורי ע"ש יהושע נסיהו בספרית הטכניון: ארז גיתאי , גאולה גוזלן.   

תודה לעדי זילברשטיין מארכיון מרכז המחקר למורשת הארכיטקטורה בישראל.   

תודה לארכ' נוף רות אניס וארכ' יעקב יער על הראיונות מאירי העיניים.    

תודה לאדר' נוף עדה סגרה על העזרה המתודולוגית.   

תודה מיווחדת לאדר' אורליה קירמאיר על הידע הרחב והתובנות המעמיקות שחלקה איתנו במאור פנים וברוחב לב ולאדר' ארז גיתאי, שטרח וחשף מצפונות הארכיון ההיסטורי של הטכניון     

                   תמונות ומסמכים שהאירו את עינינו למראות ומחשבות מן העבר.                        

מבוא

כל הזכויות על מסמך זה שמורות לרות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור ולטכניון-מכון טכנולוגי לישראל.
אין להעתיק, לצלם  או לעשות בו שימוש במסמך זה או בחלקים ממנו ללא אישור מפורש מבעלי הזכויות.

 .Moore Architects ,מקרא לתמונות בשער: 1. בית הסטודנט, אדר' שלמה גלעד. 2. הפקולטה להנדסה חקלאית, אדר' אבשלום טהאו. 3,6. הפקולטה לפיזיקה, אדר' נחום זלקינד. 4. בניין להנדסה סביבתית
5. תוכנית למרכז הקמפוס, אדר' לא ידוע. 7. בניין אולמן, אדר' שלמה גלעד. מקור התמונות: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון.



II2016 אדר' רות ליברטי-שלו | אדר' נוף רקפת סיני | אדר' אמיר פרוינדליך | ינואר
קרית הטכניון  |  המורשת הבנויה והנופית  |  סקר מצב קיים 

מבוא

סקיצה - בניין אולמן. אדר' שמואל רוזוב. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון.סקיצה - הפקולטה להנדסה חקלאית. אדר' אבשלום טהאו. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון.

 .A3 הערה כללית: התיק תוכנן ונערך על פי גודל גליון של

מסמך זה הינו סקר מצב קיים המהווה את נספח המורשת 
לקמפוס  האסטרטגית  התוכנית  של  והנופית  הבנויה 
הטכניון בנווה שאנן, אשר הוזמנה על ידי הנהלת הטכניון 
בשנת 2014. הסקר מניח את היסודות להתייחסות עתידית 
הן  הקמפוס,  ברחבי  ופיתוח  שימור  לפעולות  ראויה 
ממוקדת  בראייה  והן  הקמפוס,  כלל  של  תכנונית  בראייה 
והנופיים. הבנויים  ההסטוריים,  מאתריו  אחד  כל  של 

בשכונת  לישראל,  טכנולוגי  מכון  הטכניון,  של  ראשיתו 
שתכנן  ההיסטורי  הטכניון  במבנה  בחיפה,  הכרמל  הדר 
המוסד  של  לביתו  ושהיה  ברוולד  אלכסנדר  האדריכל 
האקדמי הראשון ללימודי טכנולוגיה בישראל החל משנת 
1924. בראשית שנות ה-50' הוחלט על הקמת קמפוס חדש 
למכון הטכניון, ומאז ועד שנת 1985 עבר הקמפוס בהדרגה 
מהדר אל הקריה החדשה שהלכה ונבנתה בסמוך לשכונת 
נווה שאנן בחיפה. שידרת הקמפוס תוכננה ונבנתה ברובה 
עם  מתמשכת  התמודדות  תוך   ,1951-1975 השנים  בין 
הסטודנטים  במספרי  מהיר  וגידול  פקולטות  של  הוספה 
בשנה  מטרים  אלפי  של  המתמשכת  ההוספה  והסגל. 
מדי  המתאר  תוכנית  של  המחודשת  בחינתה  את  חייבה 
כעשר שנים, כך שהתכנית הנוכחית הינה השישית במנין 
תכנית האב של קמפוס הטכניון בנווה שאנן מאז הקמתו.

 
של  והאדריכלי  ההיסטורי  הרקע  נבחן  זה  סקר  במסגרת 
הנוכחי  מיקומו  לאיתור  מהתהליך  החל  הטכניון,  קמפוס 
בנווה שאנן בראשית שנות ה-50’, ועד לשלהי שנות ה- 70’ 
ומימושם של עקרונות  תכנית לוינג’ר )1978( בתכנית המתאר 
זיהוי  על  מיוחד  דגש  שם  הסקר   .1981 בשנת  חפ/1392א 
עקרונות הבינוי של תוכניות האב שקודמו במהלך השנים 

זאת  הקמפוס,  של  המרחביים  ערכיו  הגדרת  ובאמצעותם 
לצד סקירה פרטנית של מבני ושטחי הנוף שפותחו בקמפוס 
וזיקתם אל תוכניות אלה. על בסיס הסקירה הכללית זוהו 
אתרים מורשת פוטנציאליים, שעבורם הוכנו כרטיסי אתר. 
מסמך זה מציע לסיכום מדיניות לשימור המורשת לקמפוס, 
ולדירוגה. המורשת  להערכת  משותפים  פרמטרים  לרבות 

לראשונה  שנאסף  רב  מידע  המכיל  הסקר,  מטרת 

שישמש  נתונים  מסד  לייצר  הינה  זו,  במסגרת 

קרית  של  המורשת  אתרי  רשימת  לקביעת  כבסיס 

ופיתוחם.  שימורם  תחזוקתם,  ולניהול  הטכניון, 
כדלהלן:  הינו  הסקר  מבנה 

בנווה  הטכניון  קרית  להקמת  הרקע  את  מתאר   :1 פרק 
בארץ.  הגבוהה  ההשכלה  התפתחות  רקע  על  שאנן, 
רציונל התפתחותו של קמפוס הטכניון,  2: מתאר את  פרק 
ובשטח.   אב  בתכניות  השנים  לאורך  שמתבטא  כפי 
של  הנופית  התפתחותו  את  מתאר   :3 פרק 
בשטח.  ובפיתוח  בתכנון  השנים,  לאורך  הקמפוס 
מסיק   ,1-3 פרקים  ממצאי  את  מסכם   :4 פרק 
ערכי  את  המזהה  משמעות  הצהרת  ומציע  מסקנות 
בקמפוס. לשימור  הראויים  והנופית  הבנויה  המורשת 
לכל  הפרטניים  האתר  כרטיסי  את  מכיל   :5 פרק 
הפרק  מכיל  כן  כמו  שנסקרו.  הקמפוס  ממבני  אחד 
זה. בסקר  שננקטה  המתודולגיה  על  הסבר  ובו  מבוא 
הפרטניים  האתר  כרטיסי  את  מכיל   :6 פרק 
שנסקרו. בקמפוס  הנוף  מיחידות  אחד  לכל 
ומציע  הסקר  של  הסופיות  מסקנותיו  את  מפרט   :7 פרק 
בטכניון. והנופית  הבנויה  המורשת  וניהול  לשימור  מדיניות 

בשימור  מומחים  אדריכלים  של  צוות  ידי  על  הוכן  הסקר 
בראש  עמדה  ליברטי-שלו  רות  האדריכלית  ובנוף: 
הכללי.   התכנוני  הסקר  על  אחראית  והיתה  הצוות 
סקירת  על  הופקדה  סיני  רקפת  הנוף  האדריכלית 
והאדריכל  הקמפוס,  מורשת  של  והנופי  הטבעי  הפן 
האתר  כרטיסי  את  והכין  תיעד  סקר,  פרוינדליך  אמיר 
זו.  בעבודה   5 בפרק  המופיעים  הבנויים  לאתרים 

כרטיסי אתר הבוחנים את ערכי המורשת הגלומים באתרי 

הקמפוס, הנופיים והבנויים, מבוססים על הפרמטרים הבאים: 

השתייכות  בקמפוס,  ראשוניות  הסטורי:  הקשר  א. 

הזמן,  בני  תכנוניים  זרמים  רקע  על  ייחודיות  או 

וכדומה. הקמפוס,  בחיי  מפתח  באירועי  קשורים 

קשר  ההיסטורי-  הקמפוס  בסכמת  מרחבי  הקשר  ב. 

עקרונות  את  המממש  ורעיוני  סירקולטיבי  גאוגרפי, 

את  התואמים  מבנים  גלעד.  תכנית  ו/או  קליין  תכנית 

ביותר. הגבוה  לדירוג  זכו  יחד  גם  התכניות  שתי  עקרונות 

מובהקת  השתייכות   - נופיות  אדריכליות/  איכויות  ג. 

אל/מנוף  וניצפות  תצפית  קשרי  לטיפולוגיה,  ו/או  לסגנון 

אדריכלית/  קשיחות  או  גמישות  רחוק,  נוף  או  הקמפוס 

האתר  בין  קשר  פונקציונלית1,  קונסטרוקטיבית/ 

בית'(. )'תוצרת  הטכניון  של  האקדמית  העשייה  לבין 

ערכי  של  ההסטורי  המופע  נוכחות   - השתמרות  רמת  ד. 

התכנון,  בבהירות  שמתבטאים  כפי  דהיום,  במצבו  האתר 

בחומריות ובפרטי הבנין. תחת פרמטר זה תיבחן השפעתן 

של התערבויות כגון בנייה וצמחייה סמוכה, תוספות בנייה או 

הריסות חלקיות, שיפוצים ותחזוקה לאורך השנים  וכדומה. 

כפי שניתן לראות לעיל, הנחיות השימור הנוגעות לאתרים 

ומניחות מנעד של  דיפרנציאליות,  הינן  ברשימת המורשת 

תיעוד  תיק  להכנת  בכפוף  אפשריות,  התערבות  רמות 

לשמירתם. הדרך  את  ומתווה  האתר  ערכי  את  המזהה 

מתודה  של  לפיתוחה  הוקדשה  מיוחדת  לב  תשומת 
על  הטכניונית,  המקום’  ‘רוח  שימור  את  שתאפשר 
היער,  בין  בקמפוס  הקיימים  הייחודיים  הקשרים 
תוך  זאת  מהם,  הנשקף  המפרץ  ונוף  הקמפוס  מבני 
הקמפוס.  של  העתידי  פיתוחו  של  מינימלית  הגבלה 

במהלך  שנאספו  הרקע  חומרי  מרבית  של  מקורם 
השונים:   הטכניון  בארכיוני  זה  סקר  הכנת  על  העבודה 
ותוכניות,  בניה  היתרי  המחזיק  ותחזוקה  בינוי  אגף  ארכיון 
מצויים  בו  נסיהו  יהושע  ע”ש  הטכניון  ספריית  ארכיון 
לאדריכלות  הקשורים  שונים  וגרפיים  כתובים  מסמכים 
המחקר  מרכז  וארכיון  הקמפוס,  מבני  של  וההיסטוריה 
חומרי  מרוכזים  בו  בישראל,  הארכיטקטורה  למורשת 
רקע ואוספים העוסקים במבנים ובאדריכלים שבנו אותם. 

מבחינה  מאוד  קשיח  דנציגר  מעבדות  מבנה  לדוגמא:   .1

יכול  דהיינו  פונקציונלית,  מבחינת  מאוד  גמיש  אך  אדריכלית 

המקורי. התכנון  מסגרת  על  שמירה  תוך  רבים  שימושים  לקבל 
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פרק  1: הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, רקע
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               1.3 הטכניון מהקמתו ועד לשנות ה50

               1.4 קמפוס הטכניון  - מעבר מהדר לנווה שאנן

               1.5 קמפוס הטכניון בנווה שאנן
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פרק 2: קרית הטכניון בנווה שאנן - התפתחות תכנונית                    

              2.1 ציר זמן - התפתחות תכנונית של קמפוס הטכניון בנווה שאנן 

              2.2 תוכנית האב הראשונה לקמפוס, תוכנית קליין

              2.3 תוכנית האב השניה לקמפוס, תוכנית גלעד

              2.4 תוכנית האב הסביבתית לקמפוס, תוכנית לוינג’ר

              2.5 השוואה - תוכניות קליין, גלעד ולוינג'ר

              2.6 התפתחות הקמפוס לאורך השנים

              2.7 התפתחות מרכז הקמפוס   

פרק 3: קרית הטכניון בנווה שאנן - טבע ונוף

              3.1 בראשית - תכסית

              3.2 תפיסת הגן בתכנון הקמפוס

              3.3 התפתחות התנועה בקמפוס לאורך תקופות                                           

                                                                                 
פרק 4: הצהרת משמעות

סקיצה - בניין אולמן. אדר' שמואל רוזוב. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון.
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פרק 5: אתרי מורשת בנויים  

פרק 7: נספחים

6.1 מבוא ומתודולוגיה 
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מידע על עורכי הסקר

אמיר פרוינדליך, אדריכל – אדריכלות ושימור המורשת הבנויה

אדריכל רשוי )מ.ר. 114058(, עוסק מורשה,  בוגר הפקולטה 

עוסק     ,)2001 )שנת  בטכניון  בהצטיינות  באדריכלות 

כמחציתם  שנה,  מ-15  למעלה  הבנויה  המורשת  בשימור 

שימור(  מינהל  )לימים  שימור  בתחום  שימור  כאדריכל 

בתיעוד,  עצמאי  באופן  עוסק  כיום  העתיקות.  ברשות 

לשימור(,  )למבנים  והנדסיים  פיזיים  סקרים  בביצוע  בייעוץ, 

וציבוריים,  פרטיים  גופים  עבור  ביצוע  ובליווי  שימור  בתכנון 

בפקולטה  בטכניון  חיצוני  כמרצה  בהוראה  עוסק  במקביל 

מורשת,  אתרי  של  ומיפוי  מדידה  בנושא  אזרחית  להנדסה 

השימור. ותכנון  תיעוד  בנושאי  מערבי  גליל  ובמכללת 

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

בעלת   ,)86829 )מ.ר.  ליברטי-שלו  רות  האדריכלית 

ומרקמים  אתרים  ושיקום  בשימור  נסיון  שנות  מ-20  למעלה 

ע"י  באדריכלות  הוסמכה  ובחו"ל,  בארץ  הסטוריים 

ובשנת   ,1994 בשנת  בבצלאל  לארכיטקטורה  המחלקה 

לימודי  אנגליה,  באוקספורד,  בהצטיינות  סיימה   2002

אורבניים.  ומרקמים  מבנים  וחידוש  בשימור   MA תואר 

החל משנת 2008 מנהלת משרד המתמחה בפרוייקטי תכנון 

מתיעוד  והמיחזור,  השיקום  השימור,  בתחום  ואדריכלות 

ותכנון מפורט לביצוע של שימור במבנים ועד הכנת מסמכי 

ואתרי מורשת עולמית של אונסק"ו.  מדיניות, תכניות מתאר 

במקביל נמנית רות על סגל מרצי הפקולטה לארכיטקטורה 

הנוגעים  בקורסים  כמרצה  ומשמשת  בטכניון,  ערים  ובינוי 

היא   2012 משנת  החל  תכנון.  פרוייקטי  של  ומנחה  לשימור 

הפקולטה  של  בשימור  השני  התואר  תכנית  בראש  עומדת 

לארכיטקטורה ובינוי ערים  והיחידה ללימודי המשך בטכניון. 

 

NOF-ARC  אדריכלי נוף

בפרויקטים  העוסק  משרד  הינו  נוף  אדריכלי    NOF-ARC

תוך  הסביבה  עם  אינטרקציה  לייצר  שואפים  אשר  מגוונים 

בנוף.  הפגיעה  ומיזעור  המקום,  ויתרונות  הייחודיות  מיצוי 

לבין  החדש  התכנון  בין  שילוב  לייצר  שואף  המשרד  

ארכיטקטורה  תשתיות,  של  שילוב  תוך  הקיימת  הסביבה 

עיצוב  בין  נעה  הפרויקטים  סקלת  ירוקות.   וטכנולוגיות 

תשתיות  עם  ועבודה  הפתוח  המרחב  לבין  עירוני, 

סביבתי. נופי  לפיתוח  ומהות  שלד  שמהוות  הנדסיות 

 

נסיון  עם  סיני  רקפת  נוף  אדריכלית  עומדת  בראש המשרד 

ובישראל. בארה"ב  מובילים  שונים  במשרדים  שנה   15 של 

המשרד הוקם בשנת 2008.

 

בקורסים  ומרצה  בטכניון   נלווה  לסגל  שייכת  סיני  רקפת  

הפתוח,  במרחב  תכנון  עירוני,  במרחב  תכנון  של 

בשטח.  בניה  סדנת  הכוללים  ובניה  תכנון  וקורסי 
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1.1 מבוא
קמפוס הטכניון ממוקם בשיפולים המזרחיים של רכס הכרמל בין קוי גובה 120-320 מטר וצופה אל מפרץ חיפה ועמק זבולון. הקמפוס ממוקם בין 
שכונת נווה שאנן החיפאית ממערב לבין העיר נשר ממזרח ובין מחצבת 4.5 מצפון וחורש הכרמל המגיע עד לאוניברסיטת חיפה מדרום. שטחו של 
הקמפוס 1300 דונמים ובהם כ440,000 קמ”ר בנוי בכ80 מבנים, כ60% משטח הקמפוס מיוער. הקמפוס הוא בית לכ27,000 סטודנטים, אנשי סגל, 

מנהלה ואורחים מדי יום.                    

תחילתו של הטכניון במבנה ההיסטורי בשכונת הדר הכרמל בחיפה, מבנה אשר תכנן האדריכל אלכסנדר ברוולד ושהיה ביתו של הטכניון החל 
מ1924 )תחילת הלימודים במוסד(. בראשית שנות ה50, עם הגידול במספר הסטודנטים, במספר הפקולטות והצפיפות שנוצרה בקמפוס בהדר, 
הוחלט על מציאת אתר חדש לקמפוס הטכניון.  האתר בנווה שאנן נבחר על פני אתר אחר בטירת הכרמל ע”י ראש הממשלה דוד בן גוריון בראשית 

1952 ומאז ועד שנת 1985 עבר הקמפוס בהדרגה מהדר אל נווה שאנן.

הקמפוס תוכנן ונבנה ברובו בין השנים 1951-1975. מראשיתו, פותח הקמפוס על בסיס תכנית אב שהתווה האדריכל אלכסנדר קליין, באותה עת 
אדריכל ערים ומתכנן מנוסה ונודע וראש 'המכון למחקר בנין עיר ושיכון' בטכניון. חלקו הארי של הקמפוס הוקם בהתאם לשלד תכנית זו בין השנים 

1952-1965, ומרבית המבנים שנבנו בתקופת פיתוח אינטנסיבית זו הינם בעלי ערכים היסטוריים ואדריכליים בפני עצמם. 
תכניתו של קליין הינה הנכס ההסטורי-אדריכלי המשמעותי ביותר של הטכניון, ועקבותיה עדיין ניכרים ברחבי הקריה. 

בשנות ה-60' קידם הטכניון את הכנתה של תכנית אב חדשה בראשות האדריכל שלמה גלעד. תכנית זו שאפה לפתור בעיות של תנועה במרחב 
השמונים  לשנות  ועד   1965 משנת  החל  הקמפוס.  של  המרכזית  כשדרתו  במהותו,  אורבני  רוחבי,  ציר  ביססה  קליין  מתכנית  ובשונה  הקמפוס, 

המוקדמות פותח הקמפוס בהתאם לתכניתו של גלעד. 

בסוף שנות ה70’ קידם הטכניון את הכנתה של תוכנית אב סביבתית בראשות אדריכל הנוף רונלד לוינג’ר. תוכנית זו הציעה הסתכלות סביבתית 
תוך שהיא מציעה פתרונות נופיים לאיזורים מסוימים בקמפוס. עיקרה של התוכנית היה יצירת טיילת על בסיס הכביש המרכזי )באיזור המזרחי שלו( 

ושילוב שטחים ירוקים במרכז הקמפוס ע"י החדרת שלוש ריאות ירוקות לתוכו.  

שלד קמפוס הטכניון כפי שאנו מכירים היום הינו בעיקרו תוצר של שלושת התכניות הללו במשולב ועל בסיס זה בוצעו במסגרת תוכניות האב 
המאוחרות יותר שינויים ותוספות. הקמפוס כולל כיום עושר רב של מבנים ושטחים פתוחים בעלי ערכים היסטוריים, אדריכליים ונופיים, אשר יחדיו 
מהווים את מורשתו הבנויה של הטכניון. הקמפוס הוא מוזיאון פתוח לסגנונות אדריכליים, לתפיסות תכנון שונות ומיטב האדריכלים ואדריכלי הנוף 

תכננו בו.     

קמפוס הטכניון גדל במהלך השנים באופן מהיר הן במספר הסטודנטים והן בשטחו הבנוי. כיום, עם תוכנית האב השישית לקמפוס, מתוכנן שטחו 
לגדול בכמעט כפול )מ440,000 מ”ר לכ950,000 מ”ר(. גידול זה מתבסס על בינוי בשטחים פתוחים ועל חשבון מבנים קיימים ואיזורים בעלי בינוי 
דליל. גידול זה, יחד עם השינויים בעולם האקדמיה והמחקר המחייבים שינויים באופי הבינוי החדש ובמבנים קיימים, מחייבים בחינה מדוקדקת 
של מצאי האדריכלות בקמפוס על מנת לדעת איך וכיצד לשמר את הקיים. יתרה מכך, שימור המבנים בקמפוס עולה בקנה אחד עם המורשת 

הטכניוניות שהתפתחה במהלך 100 שנות קיומו.

חיפה

נשר

נשר

נווה שאנן
מחצבת 4.5

הטכניון

אונ’ חיפה

מפרץ חיפה

Google Maps :מיקום הטכניון באיזור חיפה, תצלום אויר. מקור

Maps B144 :הטכניון, תצלום אויר. מקור
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האוניברסיטאות בארץ כחלק מהחזון הציוני 
הרעיון להקים אוניברסיטה יהודית הועלה לראשונה כבר בשלהי המאה ה19 
עוד בטרם התמסד הרעיון הציוני. בקונגרס הציוני הראשון בשנת 1882 הציע 
איש חיבת ציון הרב צבי הרמן שפירא, לייסד בית ספר גבוה "שתצ"א ממנו 
תורה וחכמה לכל בית ישראל"1. בעקבות הקונגרס הציוני החמישי שהתקיים 
בבאזל בשנת 1901, חיברו מרטין בובר, חיים ויצמן וברתולד פייבל מאמר ובו 
הוצגו קווי יסוד להקמת מוסד יהודי ללימודים גבוהים, מסמך שלימים היווה 

את הבסיס להקמת האוניברסיטה העברית בירושלים.2   

למן ההתחלה היה ברור כי על האוניברסיטה לקום בארץ, על מנת לתמוך 
איזו  בשאלה  התקיים  ער  דיון  אך  התפתחותו,  ומאמצי  הישוב  את  ולחזק 
אוריינטציה  עם  אוניברסיטה  האם   - ראשונה  להפתח  צריכה  אוניברסיטה 
הומניסטית או אוניברסיטה עם אוריינטציה מדעית-טכנולוגית. הרצון להקים 
להתקבל  היהודים  מקשיי  נבע  הטכניים  למקצועות  המכשיר  אקדמי  מוסד 
ללימודי הנדסה בחלק ממדינות אירופה וכן מתוך שאיפה ליצור דור שיפתח 
את התעשיה בארץ מבלי שיאלץ לרדת מהארץ לחו”ל על מנת לרכוש השכלה 

אקדמית3. 

 - האוניברסיטאות  שתי  של  הקמתן  במקביל  קודמה  הבאות  השנים  לאורך 
האוניברסיטה בעלת האוריינטציה ההומניסטית, שקידם הקונגרס הציוני החל 
בעלת  והאוניברסיטה  העברית  לאוניברסיטה  לימים  ושהפכה   1913 משנת 
האוריינטציה הטכנולוגית שקודמה ע"י 'חברת עזרה ליהודי גרמניה' ושהפכה 
לשני  והיו  סמוכים4  במועדים  לבסוף  נפתחו  המוסדות  שני  לטכניון.  לימים 

המוסדות האקדמיים הראשונים בארץ.

במרכזה  'עזרה'  חברת  עמדה   ,1913-1914 במהלך  הטכניון,  נפתח  בטרם 
של  סערה ציבורית שהתחוללה בארץ סביב ההחלטה ללמד במוסד בשפה 
הטכניון  מקימי  שפת  הגרמנית,  השפות”.  “מלחמת  ושכונתה  הגרמנית, 
דלה  שהייתה  העברית  לעומת  עשירה  טכנית  שפה  הייתה  "עזרה"  מאגודת 
במונחים מדעיים. ויכוח זה היה חלק ממאבק להנחלת השפה העברית כשפה 
הרשמית והלאומית של הציונות המתחדשת בארץ ישראל, זאת כנגד שפות 
זרות. סופו של המאבק היה בכניעתה של חברת "עזרה" והסכמתה ללימוד 

בשפה העברית בטכניון.

כפי שניתן לראות בציר הזמן משמאל, במהלך השנים שחלפו בין הנחת אבן 
הנגב  אוניברסיטת  של  להקמתה  ועד   1912 בשנת  בחיפה  לטכניון  הפינה 
בבאר שבע בשנת 1970 הוקמו שבעת המוסדות האקדמאיים האוניברסיטאיים 
בארץ, מרביתם בשנים שסביב הקמת המדינה. כל המוסדות הללו פועלים 
בקמפוסים הנושקים למרקמים עירוניים, המשולבים במידות שונות בסביבתם 

הקרובה. 

 

http://new.huji.ac.il/page/132 ,1. אתר האינטרנט של האוניברסיטה העברית
http://www.jewishagency.org/he/leaders/content/22169 :'2. אתר הסוכנות היהודית, תחת הערך 'מרטין בובר

3. אלפרט, 1-3 
4. למרות שאבן הפינה לבנין הטכניון הונחה שש שנים קודם לזו של האוניברסיטה העברית )ראו בציר זמן לעיל(, לימודים 
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1.2 התפתחות קמפוסים אוניברסיטאים בישראל 

תכנית אב לקמפוס גבעת רם, 1953. אדריכלים: קאופמן, ראו, קלרווין. מקור: קרויאנקר, ד. )2002(.

תכנית אב לקמפוס גבעת רם, 1953. מבט כללי. אדריכלים: קאופמן, ראו, קלרווין. מקור: קרויאנקר, ד. )2002(.

קמפוס רמת אביב, אוניברסיטת תל אביב:קמפוס גבעת רם, האוניברסיטה העברית:אוניברסיטת בר אילן:

לאחר קום המדינה, ניכרת פעילות ענפה בהקמת אוניברסיטאות חדשות בישראל, לצד הרחבתם של גופים אקדמיים קיימים. פעילות זו, ששיאה בראשית שנות ה-50, באה לידי ביטוי בהכנת תכניות אב לארבעה קמפוסים מרכזיים בישראל, כמעט במקביל:

1952 - תכנית אב לאוניברסיטת בר-אילן. תכנון: אדר’ ארתור ובלהה שרגנהיים.

1953 - תכנית אב לקמפוס נווה שאנן, טכניון. תכנון: אדר’ אלכסנדר קליין.

1953 - תכנית אב לקמפוס גבעת רם, האוניברסיטה העברית. תכנון: אדר’ ראו, קלרווין וקאופמן.

1955 - תכנית אב לקמפוס רמת אביב, אוניברסיטת תל אביב. תכנון: אדר’ ויטקובר בשיתוף אדר’ אריה אלחנני, נחום זלקינד, ודב כרמי )שהוחלף לאחר מותו ע”י שלומית ומיכאל נדלר ובנימין אידלסון(.

צוותי האדריכלים של ארבעת הקמפוסים רכשו את השכלתם המקצועית, תכננו ועבדו בגרמניה לפני עלייתם לארץ. ניכר שהם השתייכו לאסכולות תכנוניות משותפות והושפעו מרעיונות תכנוניים דומים שהיו מקובלים באותה תקופה, כמו רעיון עיר הגנים.

למעט באוניברסיטת בר-אילן, בה נערכה תחרות אדריכלית, נבחרו האדריכלים על ידי הרשויות ללא מכרז.

מהשוואת תכניות האב עולים מספר מאפיינים ועקרונות תכנון משותפים:

- המיקום: כל ארבעת הקמפוסים מוקמו בשולי העיר. למעט קמפוס גבעת רם, שמיקומו נקבע כחלק מהמרכז השלטוני-אזרחי-תרבותי של העיר, שאר הקמפוסים מוקמו באזורים בהם היו אדמות פנויות, מרוחקים ממרכז העיר. לימים הערים גדלו והתפשטו 

עד לשערי הקמפוסים.

- יחס בנוי-פתוח: הבניינים פזורים בקומפוזיציה חופשית וביניהם שטחים ירוקים גדולים של מדשאות ועצים. 

- מרחב ציבורי פתוח וגדול, המהווה מרכיב דומיננטי בקמפוס. סביבו מתארגנים המבנים השונים. אופי המרחב הפתוח שונה בין הקמפוסים: בבר אילן ובתל אביב - כיכר מונומנטלית מרכזית, בטכניון ובגבעת רם - שטח ירוק ופתוח.

- עיקרון ההפרדה בין תנועת כלי רכב לתנועת הולכי רגל: בכל הקמפוסים התנועה היא להולכי רגל בלבד. תנועת הרכב מוגבלת לשולי הקמפוס, בדרך כלל באמצעות כביש טבעתי היקפי.

- תנועת הולכי הרגל לאורך ציר מרכזי )או במקרה של אוניברסיטת ת”א שני צירים ניצבים(. בגבעת רם ובבר אילן נעשה שימוש בקולונדות לאורך הציר.

ההצעה שזכתה בתחרות לתכנון אוניברסיטת בר אילן, 1952. אדריכלים: א’ 
ו-ב’ שרגנהיים. מקור: ארכיון אדריכלות ישראל ועבודתם של האדריכליות רחל 

אברהם ואראלה שרגנהיים.

מודל הקמפוס, 1952. אדריכלים: א’ ו-ב’ שרגנהיים. מקור: ראה לעיל.

תכנית הקמפוס המקורית, אוניברסיטת תל אביב, 1965. אדריכל: י. ויטקובר. מקור: 
הארכיון לתולדות אוניברסיטת תל אביב.

פרספקטיבה המציגה את המבנים לפי תכנית האב לקמפוס. מקור: הארכיון לתולדות
 אוניברסיטת תל אביב.

תוכניות אב לקמפוסים אוניברסיטאיים בשנות ה-50
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האוניברסיטה העברית בהר הצופים | 1919

 מיקום

 חזון ראשוני    
 ורעיון אקדמי

 עקרונות תכנון   
 והשפעות

 מצב קיים     
 בתחום השימור

הר הצופים, ירושלים

אוניברסיטה לציונות הדתיתקידום החקלאות בארץ ישראלהאוניברסיטה של הלאום

מבנים סביב כיכר מרכזית, מבנים פזורים במרחב גנים ונוף
מודרניזם בשילוב מוטיבים “יהודיים” 

מיקום רם ונישא מבחינה טופוגרפית, אך מנותק פיזית מחלקי העיר האחרים. 
סמוך לבית חולים הדסה הר-הצופים.

האוניברסיטה העברית הראשונה בארץ ישראל. קשורה קשר הדוק לתנועה 
הציונית ולשיבת ציון. “האוניברסיטה העברית נתפשה תמיד, כאוניברסיטה 
של  רק  ולא  הלאום  האוניברסיטה של  היא  שכן  למקומיות,  מעל  שעומדת 

העיר בה היא ממוקמת”1                                            1. דולב, ד. )2005(

שיחקור  ישראל,  בארץ  החקלאות  לקידום  מחקר  מכון  הקמת 
באזורים  חקלאי  לגידול  רלוונטיים  שונים  כימיים  תהליכים 
בישראל. הכימית  לתעשייה   בסיס  שיספק  וכן  צחיחים, 

לימודי  לצד  מדעיים  לימודים  שמשלב  מצטיין  אקדמי  מוסד  הקמת 
הארץ. ברחבי  החינוך  למוסדות  ומורים  פקידים  מדענים,  שיכשיר  יהדות, 

אזור בקעת אונו, ממזרח לעיר רמת גן.סמוך לפקולטה לחקלאות.

רמת אילן, רמת גן רחובות, סמוך לכניסה הצפונית

אוניברסיטת בר-אילן | 1955מכון וייצמן | 1946

עד 48: אוריינטליזם, מונומנטליות
נותק  אז   ,1948 עד  תקופות:  בשתי  פעל  הצופים  הר  קמפוס 
.1967 לאחר  שחודש  קשר  ישראל,  למדינת  הצופים  הר  בין  הקשר 
גדס,  פטריק  אדר’  ע”י  הקמפוס,  של  הראשוני  התכנון 
בניינים  מכלול  תכנן  גדס  האוריינטליזם.  מעקרונות  הושפע 
שבאמצעו. התצפית  ומגדל  חומותיו  על  מבצר,  דמוי 

שתוכננו  מגוונים,  בניה  בסגנונות  מונומנטליים,  ממבנים  מורכב  הקמפוס 
וייחודי.  מתוכנן  ונוף  גנים  במרחב  נטועים  בארץ,  האדריכלים  טוב  ע”י 

הזוג  בני  זכו  ובה  הקמפוס  לתכנון  אדריכלית  תחרות  הוכרזה   1952 בשנת 
 14 בן  ובלהה שרגנהיים. התכנית המקורית היתה לקמפוס  האדריכלים ארתור 
מבנים מרוכזים בתנועה ספירלית מסביב לגינה וכיכר מונומנטלית מרכזית. מערך 
התנועה המורכב מכביש טבעתי היקפי עבור תנועת כלי רכב וציר הולכי רגל מרכזי 
המהווה את שלד הקמפוס, תוך הפרדה ברורה בין תנועת הולכי רגל לתנועת 
הרכבים. ציר הולכי הרגל מקורה בחלקו על ידי קולונדות. המבנים תוכננו בסגנון 
בינלאומי ומודרניסטי, תוך שילובים מוטיבים מזרחיים “יהודיים” כמו קשת וכיפה. אחרי 67: מגה-סטרוקטורה

סטרוקטורה,  כמגה  רזניק,  דוד  אדר’  ע”י  הקמפוס  תוכנן   ,1967 לאחר 
אותה. המקיף  לנוף  מבטים  מפנה  שאינה  פנים,  כלפי  מכונסת 

בכרטסת המבנים לשימור של עיריית ירושלים מצויים 5 מבנים הממוקמים 
בקמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים:

1. בניין גודלשמידט.
2. בניין רוזנבלום.
3. בניין וולפסון.

4. מועדון האוניברסיטה.
5. אמפיתאטרון הר הצופים.

לא נערך סקר מתחמי או תיקי תיעוד למבנים הללו.

התכנית  וייצמן.  מכון  עבור  חדשה  מתאר  תכנית  הופקדה   2009 בשנת 
600 אלף מ”ר. התכנית הופקדה ללא  עוד  לזכויות הבניה של המכון  מוסיפה 
אתרים. לשימור  והמועצה  רחובות  עיריית  התנגדות  את  ועוררה  שימור  נספח 
מכון  את  ובניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  חייבה  אלה  התנגדויות  בעקבות 
פיתוח  תכנית  כל  לאישור  כתנאי  מקיפה  שימור  תכנית  לבצע  וייצמן 
נספח  ולכלול  תיעוד,  סקר  להשלים  נדרש  ויצמן  מכון  בשטחו.  עתידי 
וצמחייה1.  מבנים  לשימור  ברורות  הנחיות  עם  בתוכנית  מקיף  שימור 
אתרים  כ-30  מוגדרים  רחובות  בעיריית  לשימור  המבנים  ברשימת 
וייצמן.  מכון  של  גבולותיו  בתוך  נוף(  ואלמנטי  מבנים,  )הכוללים  לשימור 
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וההתנגדויות  גלז, מנהלת מחוז מרכז של המועצה לשימור אתרים, מאז הפקדת התכנית  נון  1. לפי טל בן 
וניסה  בתוקף  שהתנגד  המכון,  לשימור.  ביחסו  מענין  פנימי  תהליך  עבר  ויצמן  מכון  כי  ניכר  היום,  ועד 
היום מבינים  “נסיונות התערבות מבחוץ“, עבר מהפך.  לדחות את הדרישה לשימור, שסגר את עצמו מפני 
ישראל. למדינת  הזה  הפיקדון  משמעות  ואת  בידיהם  שיש  והנופי  האדריכלי  האוצר  חשיבות  את  אנשיו 

מקור: ארכיון אדריכלות ישראל ועבודתם של האדריכליות רחל אברהם ואראלה שרגנהייםמקור:  “אתרים” גיליון 51, מאי 2012

1.2 התפתחות קמפוסים אוניברסיטאים בישראל 

מקור: חוברת “סיור היסטורי בקמפוס האוניברסיטה העברית” 

נסקרו  במסגרתו  בעיר,  לשימור  מבנים  סקר  גן  רמת  עיריית  יזמה   2008 בשנת 
)טיילות, שדרות ושטחים פתוחים(  נופיים  ו-6 אלמנטים  13 מבנים לשימור  וזוהו 
מאושרת.  שימור  רשימת  לעירייה  אין  זאת,  עם  אילן.  בר  באוניברסיטת 
תוספות  לכת,  מרחיקי  שינויים  עברו  כולו  והקמפוס  המבנים 
המקוריים  המבנים  את  לחלוטין  כמעט  שמסתירות  בניה 
המקורית.  לתכנית  קשר  ללא  בו  שנשתלו  חדשים  ומבנים 

טבלת השוואת קמפוסים
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תכנון אוניברסיטת בן גוריון בנגב החל ב-1969 ע”י אדר’ 
“מערכת  לייצר  הייתה  התכנון  מטרת  יסקי.  אברהם 
רציונלית, מודולרית, קומפקטית ופתוחת קצוות שאינה 
מקום  מראש  מניחה  אלא  סופי  מכלול  בקמפוס  רואה 
התפתחות והרחבה לכיוונים שונים”1. לשם כך אומצה 
מוקמו  שהמבנים  מ’   50/50 במידות  גריד  של  מערכת 
עליה. מבחינה סגנונית נבנו כל המבנים מבטון חשוף, 
ב-1982  התקופה.  את  המאפיין  הברוטליסטי,  בסגנון 
תכנון  על  לאדריכלות  ישראל  בפרס  יסקי  אדר’  זכה 

האוניברסיטה.

אזור בקעת אונו, ממזרח לעיר רמת גן.

קמפוס חלופי להר הצופים

הקמפוס כעיר גנים, מודרניזם

בתום  מלחמת  העצמאות  נותקה  הגישה  להר  הצופים. האוניברסיטה  העברית, שפוזרה  תחילה 
במספר מבנים ברחבי העיר, נזקקה לקמפוס חלופי. לשם כך הוקם הקמפוס בגבעת רם. 

של  השלטוני-תרבותי-אזרחי  מהמרכז  חלק  ישראל.  ולמוזיאון  הכנסת  למשכן  סמוך 
ירושלים.

גבעת רם, ירושלים

האוניברסיטה העברית בגבעת רם | 1958

קמפוס גבעת רם תוכנן ב-1953 ע”י האדריכלים: ראו, קלרווין וקאופמן. תכנון הקמפוס 
הושפע מרעיון עיר הגנים, כאשר הגן הוא לב הקמפוס. תנועת הרכב היא היקפית בלבד, 
ובלב הקמפוס תנועת הולכי רגל. המבנים תוכננו במבנים אחידים בסגנון המודרניסטי.
מודרניות, חילוניות ואליטזם תרבותי משתקפים היטב בדמותו הפיסית של הקמפוס1, אשר 
מהווה אוטופיה מודרניסטית בלב עיר בעלת רבדים של היסטוריה אדריכלית עשירה2.

1. אסתר זנדברג )2002( “גבעת רם כהיסטוריה” 

2. דיאנה דולב )2006( “מגדל השן בקרית הלאום” 

איפשרה  התכנית  רם.  גבעת  קמפוס  עבור  חדשה  מתאר  תכנית  הופקדה   2001 בשנת 
המועצה  מטעם  התנגדות  הוגשה  התכנית  הפקדת  עם  בקמפוס.  הבניה  הכפלת שטח 
אחרי  בקמפוס.  נוף  וערכי  מבנים  לשימור  דרישה  שעיקרה  בירושלים,  אתרים  לשימור 
מו”מ ממושך הגיעו הצדדים להסכמה. האוניברסיטה נענתה לרוב דרישותיה של המועצה 
לשימור אתרים: שינויים בתכנית, סימון המבנים הראויים לשימור, עריכת סקר היסטורי-
בתכנית  ואכן  תולדותיו.  את  המספר  מבנה  כל  ליד  ושלט  כולו  הקמפוס  של  אדריכלי 
לשימור  מבנים  הוגדרו  ב-2002(,  לתוקף  פורסמה   ,4622 )תב”ע  רם  לגבעת  המתאר 
מלא )ללא תוספות בניה(, מבנים לשימור המאפשרים תוספת בניה מבוקרת, ושטחים 
והטרסות(. העצים  החורשה,  מגנס,  שדרת  ציר  המרכזית,  המדשאה  )כולל  לשימור 

1.2 התפתחות קמפוסים אוניברסיטאים בישראל 

באר שבעהר הכרמל, חיפה

האוניברסיטה כ”אבן שואבת” לנגבהאוניברסיטה של הצפון

אף  על  הכרמל,  רכס  על  הוקמה  האוניברסיטה 
התנגדותה של רשות שמורות הטבע.

הוקמה בכניסה הצפונית לבאר שבע.  האוניברסיטה 
מצפון לבית חולים סורוקה.

השאיפה  היה  האוניברסיטה  להקמת  המניע 
אוכלוסייה  לעיר  תמשוך  שהאוניברסיטה 
ותעודד  מרצים  ומאות  סטודנטים  אלפי  של 
לנגב. ידע  עתירות  תעשיות  של  מעבר 

מטרתה של אוניברסיטת חיפה היא יצירת מחקר מצטיין 
תוך חיזוק הצפון בסביבה רב-תרבותית.

אוניברסיטת בן גוריון בנגב | 1970אוניברסיטת חיפה | 1964

תכנון על בסיס גריד, ברוטליזם קמפוס במגדל

תכנון אוניברסיטת חיפה נמסר לאדר’ הברזילאי אוסקר 
מרוכז  קמפוס  היה  המרכזי  הרעיון  ב-1964.  נימאייר 
גדולי  הוריזונטליים,  מבנים  על  המבוסס  וקומפקטי 
המגדל  וגבוה.  דק  ורטיקלי  למבנה  כבסיס  מימדים 
מחלקות  כל  את  בתוכו  לרכז  היה  אמור  המונומנטלי 
האוניברסיטה, וליצור אייקון אקדמי ועירוני חדש. נימאייר 
המפורט  והתכנון  בלבד,  הראשוני  התכנון  את  השלים 
הועבר לאדר’ שלמה גלעד, שתכנן באותה תקופה גם 

את קמפוס הטכניון בנווה שאנן.

ברשימת השימור של חיפה לא מצויים מבנים או אתרים 
לשימור בשטח האוניברסיטה ולא ידוע על סקר שנעשה 
באוניברסיטה,  שיפוץ  עבודות  החלו  ב-2011  במתחם. 
נעשה  השיפוץ  תכנון  המרכזית.  הספריה  באזור  בעיקר 
ב-2001.  מוזמנים  בתחרות  שזכה  לרמן  אסף  אדר’  ע”י 
עבודות השיפוץ הנרחבות לא לוו בתיק תיעוד מסודר או 
נעזר  כי  מעיד  השיפוץ  אדריכל  זאת,  עם  שימור.  ביועץ 
היסטוריים  ובחומרים  גלעד  ש.  המקוריות של  בתכניות 

שאסף האדר’ צבי אלחייני על אוסקר נימאייר.

רמת אביב, תל אביב

אוניברסיטה עצמאית לתל אביב

בסמוך  אביב,  לתל  מצפון  הוקמה  האוניברסיטה 
שייח- הערבי  הכפר  חורבות  על  אביב,  רמת  לשכונת 
הירקון. עבר  אזור  את  ליישב  מהמאמץ  כחלק  מוניס, 

האוניברסיטת הוקמה בשנות ה-60 כתוצאה מאיחוד של מספר 
מכוני לימוד ובתי ספר שהיו בחלקם שלוחות של האוניברסיטה 
העברית.  הקמתה התאפשרה לאחר מינויה של ועדה ציבורית 
תל-אביב,  כי  למסקנה,  שהגיעה  שרת,  משה  בראשות 
לתמיכה  ואף  משלה  עצמאית  לאוניברסיטה  וזקוקה  ראויה 
ממשלתית בהקמתה ובהחזקתה, כמו האוניברסיטה העברית.

אוניברסיטת תל אביב | 1964

גלגולו הציבורי של הקיבוץ
אדר’ יוסף ויטקובר הוזמן כבר ב-1955 להכין את תכנית האב 
אביב.   ברמת  אביב  תל  אוניברסיטת  קמפוס  עבור  הראשונה 
פיזור  אופן  לקמפוס,  הכללי  המתווה  את  קבעה  האב  תכנית 
המבנים ומיקומם. הקמפוס, מיועד לתנועת הולכי רגל בלבד, 
וצפון-דרום.  מזרח-מערב  ראשיים:  צירים  שני  סביב  מאורגן 
הצירים נפגשים בככר מרכזית רחבה. הגן הירוק ורחב הידיים 

משמש כאלמנט מארגן ובעל נוכחות דומיננטית בקמפוס.

מקור: בלוג “החלון האחורי” אדר’ מיכאל יעקובסון, פבר’ 2011מקור: רויטרסמקור: אתר האינטרנט של אוניברסיטת תל אביבמקור: חוברת “בשבילי הקמפוס. סיור בקמפוס אדמונד י’ ספרא בגבעת רם” 

או  מבנים  מצויים  לא  אביב  תל  עיריית  של  השימור  ברשימת 
אתרים לשימור בקמפוס אוניברסיטת רמת אביב ולא ידוע על 

סקר שנעשה במתחם.

  1. אברהם יסקי, אא 12, 1976, 11 

טבלת השוואת קמפוסים

ברשימת השימור של באר שבע לא מצויים מבנים או 
אתרים לשימור בשטח אוניברסיטת בן-גוריון ולא ידוע 

על סקר שנעשה בנושא.
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1.3 הטכניון מהקמתו ועד לשנות ה50

הטכניון, כנראה במהלך מלחמת העולם ה1 או מיד אחריה. מקור:  אתר נוסטלגיה אונליין http://www.nostal.co.il.טקס הנחת אבן הפינה לטכניון, 11.04.1912. מקור: אלפרט, 30.

מעצמות  החלו  ואילך  ה19  המאה  של  השניה  מהמחצית 
ורוסיה(  איטליה  גרמניה,  צרפת,  בריטניה,  )בהן  אירופה 
זו,  במסגרת  בפלשתינה.  שונות  בתשתיות  ולהשקיע  לפתח 
גם האגודות היהודיות שבאותן מדינות החלו בפיתוח תוכניות, 
יהודיים  חינוך  מפעלי  בהם  בארץ,  שונים  ומפעלים  תשתיות 
האלו  מהאגודות  אחת  חקלאות.  וללימודי  כלליים  ללימודים 
בשנת  לפעול  שהחלה  גרמניה"  ליהודי  "עזרה  אגודת  היתה 
האגודה  נתן.  ופול  סימון  ג'יימס  עמדו  בראשה  ואשר   1901
הפעילה רשת של כ50 בתי ספר מהם כ28 בארץ בדגש על 
לימודים בשפה העברית. פעילות זו זכתה לתמיכה נלהבת של 
המוסדות הציוניים ובנוסף, זכתה להכרה גם מצד השלטונות 
הגרמניים שראו בכך עוד "דריסת רגל" גרמנית באיזור. תמיכה 
זו עודדה את האגודה לנסות ולהקים בית ספר טכנולוגי בארץ 
נתן,  שלהם.  החינוך  במפעלי  הכותרת"  "גולת  את  שיהווה 
הציע תוכנית דו -שלבית הכוללת בית ספר תיכון שיכשיר את 
בוגריו ללימודים באוניברסיטה טכנולוגית )הטכניקום(. באותה 
תשתיות  במפעלי  החלה  העות'מנית  האימפריה   , התקופה 
גדולים )כדוגמת הרכבת החיג'אזית( ולא היו בתחומה אנשים 
בעלי הכשרה מתאימה, ונתן היה סבור כי בוגרי בית הספר 

וכלו להתברג לעמדות מפתח בתחומי הבניה והפיתוח1.      

לאחר דיונים על מיקום האוניברסיטה החדשה הוסכם כי היא 
היו הציפיות  תקום בחיפה. הסיבות להקמת הטכניון בחיפה 

להתפתחות מואצת של התעשיה בעיר עם קישורה לרכבת 

החיג’אזית ואופיה ה”נוח” של האוכלוסיה שלא הייתה בעלת 
הקהילה  ובירושלים.  ביפו  כמו  דתיים  או  לאומיים  סממנים 
איש   2000( קטנה  הייתה  באותה התקופה  בחיפה  היהודית 
שהקמת  תקוה  והייתה  כולה(  העיר  מאוכלוסיית  כ10%   -
הקמת  זו1.   קהילה  לפיתוח  גדולה  דחיפה  תתן  הטכניון 
אוניברסיטה טכנולוגית בחיפה התאימה גם לחזונו של הרצל 
האתר  היהודית.  המדינה  של  הכלכלי  כמרכז  העיר  אודות 
תקופה  באותה  מרוחק  היה  הדר(  בשכונת  )כיום  שנבחר 

מהעיר ונרכש מבעליו הערבים והטמפלרים.

כבר  ברוולד  אלכסנדר  האדריכל  תכנן  הטכניון  מבנה  את 
קיבל  בברלין  שעבד  גרמני  יהודי  אדריכל  ברוולד,  ב1909. 
בברלין.  ממשרדו  זאת  ועשה  המבנה  לתכנון  ההזמנה  את 
בפקולטה  לימד  בחיפה,  התיישב  לארץ,  עלה  בהמשך 
שתכנן  המבנה  עצמאי.  משרד  ופתח  בטכניון  לאדריכלות 
ברוולד הינו מבנה אשר עומד ביחס מונומנטלי לסביבה ובעל 
מודרניים  קוים  משלב  הבניין   סגנון  ברור3.  סימטריה  ציר 
וישרים המשולבים באלמנטים מזרחיים כמו הכיפה והקשתות 

)בהשפעת הבניה המקומית(. 

אולם  ב-11.04.1912  התקיימה  למבנה  הפינה  אבן  הנחת 
הבניה לא הושלמה בטרם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. 
הגרמני  הצבא  המבנה  על  השתלט  המלחמה  במהלך 

ולאחריה השתמש בו הצבא הבריטי שכבש את הארץ.

ופתיחתו הרשמית   1924 בחורף  רק  הלימודים במבנה החלו 
של הטכניון התקיימה רק ב-09.02.1925 )ראו הזמנה לפתיחת 
הרשמית בצד שמאל(, זאת לאחר שנים של גיוס כספים לשם 
שתי  המבנה.  מהקמת  עשור  לאחר  שיפוצים  וביצוע  הקמה 
הפקולטות הראשונות שנפתחו  בטכניון )אז נכתב כ-תכניון( 
בשונה  אזרחית.  ולהנדסה  לארכיטקטורה  הפקולטות  היו 
מהמצב ערב הנחת אבן הפינה, בו הטכניון היה מבודד משאר 
העיר, בעת פתיחתו ב1925, היו סביב הטכניון מספר שכונות 
הטכניון  הפך  השנים  במהלך  הדר.  לשכונת  הפכו  שלימים 
למרכז התרבותי של השכונה עם תערוכות אומנות, הרצאות 
גופי  של  ומפגשים  נכבדים  לאורחים  פנים  קבלות  פומביות, 

מדע ותרבות שהתכנסו בו4.  

במהלך שנות ה20-30 ועל אף מחסור חמור בכספים ואיומים 
בו  והוקמו  רבים  לסגירתו, התפתח המוסד, קלט סטודנטים 
והנדסה  - הנדסת מכונות, הנדסת חשמל  פקולטות חדשות 
ומבנים  מעבדות  בניית  אף  על  ה40,  שנות  במהלך  כימית. 
וקודמה  צפוף  הקמפוס  נעשה  בקרבתו,  להוראה  נוספים 

תוכנית להרחבתו.

הזמנה לטקס הפתיחה.מקור: אלפרט, 110.

“המנהל, הועד 
המנהל ומועצת 

ההנהלה של התכניון 
החיפאי מזמינים ....

לפתיחת התכניון ע”י 
נשיא התכניון סיר 
אלפרד מונד ביום 

השני, ט”ו בשבט )ה9 
לפברואר(".

1. אלפרט 5-9
2. שם, 13-14 

4. שם, 130 

3. ציר הסימטריה במבנה השפיע ככל הנראה על המתווה של קליין להרחבת הקמפוס בהצעה שלו משנות ה40. 
להרחבה ראו עמ' 13. 

אדר' אלכסנדר ברוולד. 
מקור: ויקיפדיה
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1.3 הטכניון מהקמתו ועד לשנות ה50

המפות למעלה ולמטה מראות את התפתחות שכונת הדר מסביב לטכניון. בעוד שב1919 )המפה למעלה( היה הטכניון יחידי כמעט 
בסביבתו. בשנת 1943 )המפה למטה( היה כבר במרכזה של שכונת הדר. מקור המפות: עיריית חיפה.

http://guyshachar.com :הטכניון, בית הקרנות ובית הספר הריאלי עם נטיעות עצים במרכז ויצירת גן הקמפוס. שנה: לא ידועה )לאחר 1937(. מקור

כותרת משנה )גופן 16(

הטכניון

בית הספר הריאלי

בית הקרנות

פור
רחוב בל

רחוב הרצל
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1.4 קמפוס הטכניון - מעבר מהדר לנווה שאנן

החל מאמצע שנות ה40, קידם שלמה קפלינסקי, נשיא הטכניון בין השנים 1932-1950, תוכנית בת שני שלבים להגדלת שטח 
הטכניון. בנוסף לצפיפות שהייתה בקמפוס בהדר, קפילנסקי ראה בסוף מלחמת העולם השניה פתיחתה של תקופה חדשה 
לטכניון עם גידול במספר הסטודנטים ובמספר מקצועות הלימוד.  על פי תוכניתו, בשלב הראשון  השטח שבקמפוס בהדר 
יבונה עד למקסימום ובשלב השני יורחב הטכניון לשטח אחר וגדול יותר.  השלב הראשון תוכנן ב1945 ע"י אדר' אלכסנדר קליין, 
מרצה בפקולטה לארכיטקטורה )להרחבה ראו עמוד 24(, ולפיו יבנו מבני פקולטות בשטח גן הטכניון בניצב לכבישים ההיקפיים 
ומשרד  והאדריכלים  ועד שכונת הדר, איגוד המהנדסים  זה לא קודם עקב התנגדות מצד  )ראו תמונה בעמוד הבא(. מהלך 
הפנים מטעמים של פגיעה בשטח הפתוח ובעיות תנועה. לאחר קום המדינה, הוחלט על פתיחתה של פקולטה לאווירונאוטיקה 
יישוב עירוני1.  הקמת הפקולטה החדשה יחד עם  ייעודיות שהפעילות בהן חייבת במרחק ממקום  שהייתה זקוקה למעבדות 
ההתרחבות הצפויה של הטכניון כולו, הביאה את קפלינסקי לנסות ולחפש אתר חדש לקמפוס במקום גדול ורחוק יותר. הנהלת 
הטכניון עצמה הייתה חלוקה בדעתה האם הקמפוס החדש צריך להיות קמפוס שני לקמפוס הדר או שכל הקמפוס יעבור 
למיקומו החדש.  קפלינסקי הציע בתחילה את איזור מפרץ חיפה אך נתקל בהתנגדות הצבא שישב במקום. באוגוסט 1950 

הכריז קפלינסקי על כך שהטכניון יעבור לשטח חדש בטירת הכרמל וקליין התבקש לערוך תוכנית לאתר החדש2. 
עם התקדמות תוכנית האב לקמפוס בטירת הכרמל התגלו בעיות רבות בשטח: מחלקת התכנון הממשלתית טענה שהאתר 
בטירה אינו מתאים משום שהוא "קטן מדי ומוקף דרכים" )כביש ראשי לתל אביב( דבר שבעתיד יגביל את התפתחות הקמפוס. 
במקביל הסוכנות היהודית החלה לשכן במעברת טירה עולים שהגיעו לארץ. בנוסף, גורמים שונים תבעו חזקה על חלקים 
מהשטח. בין הנהלת הטכניון בישראל לבין אגודת דורשי הטכניון בארה"ב התעורר ויכוח ובעוד שהראשונים תמכו בהקמה 

מיידית של הקמפוס בטירה האמריקאים התנגדו לכך בתוקף3.

הוויכוח לא הוכרע והגיע אל העיתונות. בכתבה של יקותיאל בהרב שהתפרסמה בעיתון “הארץ” , הוצע אתר חלופי בסמוך לנווה 
שאנן בהר הכרמל. אזור של כ10,000 דונם, בין “ח’ריבה”  )פסגת הכרמל( לנווה שאנן. האזור היה רכוש ממשלתי שהועבר 
מהממשלה הבריטית וסומן כיער ופארק לאומי, אך חלק ממנו יכל לשמש את הטכניון. בהרב היה באותה העת חבר בועדה 
המחוזית לתכנון ולבניה, דבר שאפשר לו להשפיע, והוא אכן התנגד לחלופת טירה בוועדה והמליץ שתקום ועדה ממשלתית בין 

משרדית לבחינת חלופה מועדפת. הועדה התכנסה פעמיים והגיעה למסקנות הבאות:
חלופת הר הכרמל לא ישימה, האזור תלול מדי, מיועד ליער ציבורי, בחלקו כבר נטוע. באזור ח’ריבה יש בעלויות           א. 

            שמזכירות את בעיות הבעלויות באתר בטירה.
חלופות אחרות )עין הוד, שפרעם, יערות הכרמל( הן רחוקות מדי מחיפה ואין עדין החלטות בסיסיות לגבי פיתוח            ב. 

            באזורים אלו. 
חלופת טירה- חלופה מועדפת, מחייבת פתרון לבעיית הבעלויות – החכרה4.         ג. 

מיקום חלופת טירת הכרמל. מקור: הארכיון ההיסטורי, ספריית הטכניון.מיקום החלופות השונות. מפת חיפה, 1962. מקור: מפ"י 

קמפוס הדר

טירת הכרמל

קמפוס נווה שאנן

2. אלפרט 250-251
1. ראיון עם אורליה קירמאיר. לראיון המלא ראו בפרק 7, נספחים

3. אלפרט 255-256 
4. אלפרט 258-259 

בחינת חלופות
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1.4 קמפוס הטכניון - מעבר מהדר לנווה שאנן

השוואה בין החלופות 

תוכנית קליין לקמפוס נווה שאנן, 1953תוכנית קליין לקמפוס טירת הכרמל, 1951

השוואה בין תכניות שלושת הקמפוסים )הדר, טירת הכרמל ונווה שאנן( ובפרט בין תוכנית קליין לטירת הכרמל ולנווה שאנן מגלה קוי דימיון רבים. בעוד כל אחת 
משלושת התוכניות מצויה בהקשר שונה )בהדר - בלב העיר, בטירה - בשטח פתוח מישורי ואילו בנווה שאנן - בשטח פתוח משופע(, בכולן מבוטאות עקרונות "עיר 

הגנים" להם מטיף קליין בספרו "האדם והעיר"1:
1. תנועת הרכב מתנהלת בהיקף הקמפוס ואילו מרכז הקמפוס נותר עבור הולכי הרגל. 

2. ציר אוריינטציה ירוק בעל נוכחות חזקה אשר משני צידיו מבני הפקולטות.
3. המרכז האדמינסטרטיבי של הקמפוס ממוקם בסמוך לכניסה לקמפוס.

4. מיקום המעונות לסגל ומיקום הפקולטה לאוירונאוטיקה במרחק משאר הקמפוס. 
בשתי התוכניות הפקולטה לאוירונאוטיקה מופיעה כמבנה בשלבי תכנון מתקדמים עם קוי בנין מוגדרים ולא כבינוי סכמתי כפי שמופיעים שאר המבנים, דבר המשקף 

את עובדת תכנונה הנפרד של הפקולטה לאוירונאוטיקה בידי רטנר, שקודמה במקביל להכנת תכנית האב לקמפוס. 

 

מקור המפות: הארכיון ההיסטורי, ספריית הטכניון.

ובנווה    ,1945 )למעלה(,  בהדר  הטכניון  לקרית  קליין  הצעת  של  המודלים 

את  לראות  ניתן  בהדר  הקמפוס  של  במודל  ה50.  שנות  תחילת  )למטה(,  שאנן 

לראות  ניתן  אליו.  ביחס  המבנים  כל  לארגון  שלד  המהווה  הפתוח  המרחב 

ויחסם  המבנים  סידור  מבחינת  שאנן,  בנווה  הקמפוס  תכנון  אל  הדמיון  את 

והתאמה  האויר,  וסירקולצית  הנוף  כיוון  של  מירבי  ניצול  הטופוגרפיה.  אל 

וצרה.  מאורכת  מבנה  טיפולוגיה  כמכתיבות  טרסות,  השטח-  מדרגות  אל 
  

מודל - הצעה לקמפוס הטכניון למול המבנה ההיסטורי בהדר. מקור: אלפרט, 227.

מודל - הצעה לקמפוס נווה שאנן. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון.

1. להרחבה ראו עמ' 24.

ציר ירוק

ספורטפקולטות

אווירונאוטיקה מרכז ניהולי

מעונות סגל

מעונות

אמפיתאטרון מקרא:

כניסה לקמפוס
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1.4 קמפוס הטכניון - מעבר מהדר לנווה שאנן

תוכנית קליין לקמפוס נווה שאנן, 1953תוכנית קליין לקמפוס טירת הכרמל, 1951תוכנית קליין לקמפוס הדר, 1950

בניין הטכניון
 ההיסטורי

בית הקרנות רח’ הרצל
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לפ

 ב
ח’

ר

כביש תל אביב חיפה

נווה שאנן

וין
 ל

הו
רי

מ
ש

ח’ 
ר

לשלוש התוכניות עקרונות משותפים על אף מיקומן השונה. בכולן תנועת 
הרכבים מופרדת מתנועת הולכי הרגל אשר מוכוונת בעיקר לעבר ציר ירוק 

מרכזי המהווה את “עמוד השדרה” של הקמפוס.

מקור המפות: הארכיון ההיסטורי, ספריית הטכניון.

מיקום של המבנים ביחס לטופוגרפיה על מנת להעמדת את  
המבנים במינימום שיפוע רוחב

השוואה בין החלפות
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תוכנית קליין לקמפוס נווה שאנן, 1953

1.5 קמפוס הטכניון בנווה שאנן

מבט מהקמפוס הטכניון לכיוון המפרץ, אפריל 1952 מבט מהקמפוס הטכניון לכיוון המפרץ, אפריל 1952

מבט מהקמפוס לכיוון נווה שאנן, אפריל 1952 החורשה בקמפוס, אפריל 1952 השטח עליו הוקמה הפקולטה לאווירונאוטיקה, אפריל 1952

החורשה בקמפוס, אפריל 1952 

הבחירה באתר נווה שאנן להקמת הקמפוס החדש לטכניון הייתה של ראש הממשלה דאז, דוד בן גוריון, אשר סייר במורדות 
על  הגולל  ובכך סתם את  בנווה שאנן  יוקם  כי קמפוס הטכניון  ביקר קבע  שני האתרים בהם  ומתוך   1952 ביולי  הכרמל 
החלופות האחרות. תוכניתו של קליין לטירה הותאמה אם כן לתוואי השטח ההררי של האתר הנבחר. באותה העת שהה 

קליין בארה"ב ואת מרבית עבודת התכנון וההתאמה לאתר החדש ביצע אדר' יוחנן אילון, שהיה האסיסטנט שלו. 

דונם  דונם, ל1150  והוא הורחב במספר פעימות בחודשים שלאחר מכן ל850  דונם   550 השטח המוצע הראשוני היה של 
ולבסוף ל1300 דונם. באפריל 1953 הונחה אבן הפינה לפקולטה הראשונה )אווירונוטיקה( ובנובמבר אותה השנה הסתיימה 
הבנייה והחלו הלימודים. השטח הנתון לפני הקמת הטכניון היה שטח הררי, הכולל שלושה רכסים מתונים, ושלושה ערוצונים, 
המהווים את הבסיס למתווה הטופוגרפי הקיים. הערוץ המרכזי מתוך השלושה הוא הדומיננטי, אשר חוצה את מתחם הקמפוס 
לכל אורכו. השטח המקורי היה חשוף מצמחיה, עם גושי עצים ושיחים בודדים פזורים במרחב. ככל הנראה שבסוף שנות 
השלושים התחילה פעולה מאסיבית של נטיעות עצי אורן וברוש, ע"י גוף בריטי שהיה ממונה על כל נושא היעור באותה 
צוות  צרכי הציבור, היתה הבטחה של  אינטנסיבי לטובת  ייעור  מיקום הקמפוס בשטח עם  תקופה. לאור הקונפליקט עם 
המתכננים למשרד לרישוי קרקעות  ) Land registry office(   לפצות את נזקי היעור כתוצאה מבינוי חדש, ונטיעה של 40,000 

עצים נוספים. בעבודות דחק של שנות השישים ננטעו עצים בשטח הדרומי של הקמפוס.   

מקור התמונות: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון.

הבחירה באתר נווה שאנן

ראש הממשלה, דוד בן גוריון, מסייר באתר בנווה שאנן. מימין יצחק 
בן גרא, פברואר 1953. 

ראש הממשלה, דוד בן גוריון, מסייר באתר בנווה שאנן. מימין קארל 
אלפרט, משמאל  יוחנן רטנר, אפריל 1953. מקור: אלפרט, 260.

ראש הממשלה, דוד בן גוריון, מסייר באתר בנווה שאנן. משמאל יצחק בן 
גרא, מימין יוחנן רטנר. פברואר 1953. 
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1.5 קמפוס הטכניון בנווה שאנן

מחצבת 4.5 חוואסהמיקום הקמפוס העתידינווה שאנן

האתר הנבחר להקמת הקמפוס בנווה שאנן ממוקם על השיפולים המזרחיים של רכס הכרמל בין קוי גובה 120-320 מטר וצופה אל מפרץ חיפה ועמק זבולון. 

הקשים  הטופוגרפיה  תנאי  בשל  כנראה  זאת  כלל,  מיושב  האתר  היה  לא  הקמפוס  הקמת  בעת  בדלילות.  מיושב  היה  זה  איזור  השנים,  לאורך 
בין  באיזור.  שונות  בתקופות  האדם  שעשה  שימוש  על  מעידים  ובקרבתה  הטכניון  קרית  בשטח  ארכיולוגיים  שרידים  אליו.  הנגישות  וחוסר 
חווה  שרידי  גם  נמצאו  בנוסף,    .)61 )מס’  וגבים  חציבה  העתיקות(,  איזורי  במפת   60 )מס’  מים  בורות  של  שרידים  הקמפוס  בשטח  נמצאו  היתר 
שאנן  נווה  לשער  בסמוך  לטכניון,  מערבית  העות’מנית.  לתקופה  המתוארכים   )63 )מס’  ומכלאה  מבנים  של  וחורבות  שלם  מבנה  הכוללת 
.1 והביזנטית  ההלניסטית  הניאוליתית,  האפיפליאוליתית,  לתקופות  המתוארכים  ובור  מבנה  שרידי  ובו   )59 )מס’  העורבים”  “מצוק  ממוקם 

הפיתוח בקרבת הטכניון החל רק בראשית-אמצע המאה ה20.  ממזרח לטכניון החלה ההתיישבות הערבית בחוואסה )היום שכונת בן דור בנשר( בשנת 1938. 
ובניית הבתים הראשונים. מצפון לטכניון  ה-30  ובשנות  ה-20  רכישתן של קרקעות בסוף שנות  בנווה שאנן עם  היהודית  ממערב לטכניון החלה ההתיישבות 
החלה לפעול בשנות ה-30 מחצבת ה4.5 ק”מ, מחצבה שהייתה פעילה עד לשנות ה60. השטח שמדרום לטכניון והשטח שעליו הוקם הקמפוס לא היה מיושבים, 
ופארק לאומי נווה שאנן ננטע כנראה בסוף שנות ה 30, כדי לייצר מקום בילוי ונופש לתושבי חיפה. השטח ננטע ע"ג טופוגרפיה משופעת, עם פסי אש, הפסקת 
המדינה.  הקמת  לאחר  ה40  שנות  בסוף  גם  נמשכו  הנטיעות  תקופה(.  מאותה  התחתונה  בתצ"א  בבירור  נראים  אלו  )קווים  משריפות  לבטיחות  הנטיעות  של 

עיקר הפיתוח של הטכניון והשטחים הסמוכים לו התרחש רק לאחר קום המדינה בשנות ה50 וה60. 

הסקר הארכיולוגי של ישראל    .1

גבול הקמפוס )הקו הכחול( הוא לפי גבול התב"ע 1392א המקבילה לגבול הקמפוס בימי קליין למעט שינויים קלים שהתבצעו במהלך השנים

בינוי ודרכים 1880

בינוי ודרכים 1919

בינוי ודרכים 1929

בינוי ודרכים 1939

בינוי ודרכים 1949

בינוי ודרכים 1950/60

59

63

60

61

קרית הטכניון

הפורום

נווה שאנן

רמת אלון

רמות רמז

למעלה: מיקומי עתיקות בקרית הטכניון ובקרבתו. מקור: אתר הסקר הארכיולוגי של ישראל.

מפות איזור הטכניון בשנות ה60. מקור: סקר היסטורי-פיזי לעיר חיפה

הטכניון

רמות רמז

נווה שאנן

שער נווה שאנן

האתר הנבחר בנווה שאנן - ההתיישבויות באתר ובסביבתו
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1.5 קמפוס הטכניון בנווה שאנן

מבנים עד 1963

השטח עליו הוקם מבנה אוירונאוטיקה. שנה: 1952. 
מקור: ארכיון הטכניון

בניין אוירונאוטיקה: המבנה הראשון בטכניון. שנה: 
1953. מקור: ארכיון הטכניון

מפת שיפועים של תבליט שטח הקמפוס טרום הבנייה

0-7%

7-12%

12-20%

20%+

מצב קיים של השטח טרום הטכניון מתחלק לחצי הדרומי 

בו ישנם שיפועים חזקים של מעל 20% ולחצי הצפוני 

בו ישנם שיפועים בינוניים של 12-20%. שולי הקמפוס 

בצפון אף הם מקבלים שיפועים חזקים של מעל 20%. 

ניתן לראות )במפה השמאלית העליונה( שרוב המבנים 

בשטחים  מוקמו   1964 שנת  עד  שנבנו  הראשונים 

המתונים באופן יחסי, בחצי הצפוני של מתחם הקמפוס. 

מצב קיים לפני הקמת המבנים הראשונים. מיחשוב טופוגרפיה על בסיס מקור ארכיוני מצב קיים לפני הקמת המבנים הראשונים. מקור: ארכיון הטכניון. שנה- לא ידוע

קו ערוץ

קו רכס

האתר הנבחר בנווה שאנן - 
השיפועים טרום הטכניון
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פרק 2: קרית הטכניון בנווה שאנן - התפתחות תכנונית
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קמפוס נוה שאנן
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קמפוס הדר

1953  
תוכנית קליין

תוכנית האב הראשונה לקמפוס.
מגדירה כביש טבעת, ציר ירוק 
מרכזי ומיקום מבנים משני צידי 
הציר לפי מדרגות טופוגרפיות

תוכנית האב השניה 
לקמפוס. מגדירה ציר 
תנועה עיקרי החוצה
את הקמפוס,  מצידו 
הדרומי מבני ציבור 

ומצידו הצפוני פקולטות

תוכנית אב סביבתית לקמפוס.
מעלה את הצורך בפיתוח נופי
בקמפוס ומציעה מרכז קמפוס
ציבורי והפיכת חלק מהכביש
המרכזי לטיילת להולכי רגל

1965 
תוכנית גלעד

 1972 
בתכנון יח‘ 

הבינוי של הטכניון

1987
אדר‘ אורליה קירמאיר,אדר‘ 

יעקב יער, אדר‘ נוף אורי מילר

2003
תוכנית לרמן

2015
התוכנית הנוכחית

תוכנית לוינג‘ר
תוכנית אב 
סביבתית

1981
תב“ע

חפ/1392/א

1950-1953
בחינת חלופות

להרחבת/הקמת
קמפוס הטכניון החדש

* הנתונים לקוחים מתוכניות האב של השנים: 1973,1975,1987,2015

הדר
טירת הכרמל

נוה שאנן

10,000 מ“ר
קמפוס הדר

תוכניות אב אשר עסקו בחיזוק וביסוס צירי האורך ?
והרוחב הקיימים והסדרה של איזורים לבינוי עתידי 
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1912
הנחת אבן
הפינה לטכניון
בהדר אדריכל:
אלכסנדר ברוולד

1924
תחילת הלימודים

1953
בניית הפקולטה לאווירונאוטיקה, אדריכל: יוחנן רטנר
תחילת המעבר לקמפוס נוה שאנן

1958
תחילת בניית מבני הפורום:בניין צ‘רצ‘יל, 

הסנאט, הספריה המרכזית 
אדריכלים: אריה שרון, בנימין אידלסון

1958
מעונות ריפקין

אדריכל: דניאל חבקין

1958
בניין שוליך

אדריכלים: נחום זלקינד, משה הראל

1957
בניין פישבך

אדריכל: אלכסנדר קליין

1968
בית הכנסת ”אוהל אהרון“

אדריכל: אהרון קשטן

1982
בניין אמאדו
אדריכלים: מושלי - אלדר

1982
הגן האקולוגי
זאב נאוה   (מייסד)

1988
בניין בלומפילד
אדריכל:  יעקב רכטר

2011
כפר המשתלמים

אדריכלים: שוורץ בסנוסוף, 
בר אוריין

1966
בניין אולמן

אדריכל: שמואל רוזוב

1965
בניין מעבדות דנציגר
אדריכלים: אלפרד נוימן, צבי הקר, אלדר שרון

2000
חידוש מרכז הקמפוס
אדריכל נוף:  שלמה אהרונסון

2004
המכון לחקר המים
אדריכלים:  מנספלד-קהת 

81,000 מ“ר

השטח הבנוי של הקמפוס במ“ר*

112,000 מ“ר

152,000 מ“ר

165,000 מ“ר

278,000 מ“ר

השטח ב440,0002015 מ“ר

245,000 מ“ר

20
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 123456

1912
הנחת אבן
הפינה לטכניון
בהדר אדריכל:
אלכסנדר ברוולד

1924
תחילת הלימודים

1953
בניית הפקולטה לאווירונאוטיקה, אדריכל: יוחנן רטנר
תחילת המעבר לקמפוס נוה שאנן

1958
תחילת בניית מבני הפורום:בניין צ‘רצ‘יל, 

הסנאט, הספריה המרכזית 
אדריכלים: אריה שרון, בנימין אידלסון

1958
מעונות ריפקין

אדריכל: דניאל חבקין

1958
בניין שוליך

אדריכלים: נחום זלקינד, משה הראל

1957
בניין פישבך

אדריכל: אלכסנדר קליין

1968
בית הכנסת ”אוהל אהרון“

אדריכל: אהרון קשטן

1982
בניין אמאדו
אדריכלים: מושלי - אלדר

1982
הגן האקולוגי
זאב נאוה   (מייסד)

1988
בניין בלומפילד
אדריכל:  יעקב רכטר

2011
כפר המשתלמים

אדריכלים: שוורץ בסנוסוף, 
בר אוריין

1966
בניין אולמן

אדריכל: שמואל רוזוב

1965
בניין מעבדות דנציגר
אדריכלים: אלפרד נוימן, צבי הקר, אלדר שרון

2000
חידוש מרכז הקמפוס
אדריכל נוף:  שלמה אהרונסון

2004
המכון לחקר המים
אדריכלים:  מנספלד-קהת 

81,000 מ“ר

השטח הבנוי של הקמפוס במ“ר*

112,000 מ“ר

152,000 מ“ר

165,000 מ“ר

278,000 מ“ר

השטח ב440,0002015 מ“ר

245,000 מ“ר

21
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2.2 תוכנית האב הראשונה לקמפוס )תוכנית קליין(, 1953

תוכנית האב לאתר שנבחר להקמת קמפוס הטכניון בנווה שאנן תוכננה בידי אלכסנדר קליין, באותה עת פרופסור בטכניון 
ומחשובי מתכנני הערים בארץ1. בפועל הייתה התוכנית התאמה של תוכניותו הקודמת של קליין לקמפוס טירת הכרמל אל 
תנאי הסביבה והטופוגרפיה של נווה שאנן, והיא בוצעה בעיקרה ע"י האדריכל יוחנן אילון, שבאותה עת עבד במשרדו של 

אלכסנדר קליין2. התוכנית החדשה שומרת על אותם העקרונות שהתווה קליין בתוכניות הקודמות )הדר, טירת הכרמל(  :
ציר פנימי מרכזי להולכי רגל : ציר מרכזי המקשר בין חלקו הגבוה לבין חלקו הנמוך של השטח שהוקצה לטכניון   .1
אליו פונים כל מבני הקמפוס. הציר מספק מרחב לתנועת הולכי רגל בין הפקולטות ומבט פתוח לעבר המפרץ והתעשיות 

המתפתחות בו, ובכך הוא מהווה ציר אוריינטציה מרכזי בתכנון המפריד בין שתי ‘אונות’ מרכזיות של מבני קמפוס. 
גישה היקפית לכלי רכב בכביש טבעת עם תנועת הולכי רגל בלתי מופרת בתחומי טבעת זו.   .2

חזית  גובה, מותאמים למבנה הטופוגרפי של השטח, המפנים  4-5 מדרגות  לאורכן של  אורכיים  מבנני פקולטות   .3
עיקרית לעבר הנוף ויוצרים ביניהם "משטח ירק מרכזי לתנועה חופשית"3.

מיקום מרכז הקמפוס במעלה השטח כשער כניסה- מקבץ של מבני מנהלה )מה שהפך לימים לפורום של היום(   .4
תוכנן בסמוך לנקודת המפגש של כביש הכניסה אל הקמפוס עם הציר העליון.

התוכנית  בהתייחסות  מאוד  חשוב  שהיה  הנוף,  מרכיב  את  הנופית  למשוואה  הוסיף  הכרמל  ברכס  הטכניון  של  מיקומו 
הראשונה. הנוף היה לא רק נוף במובן המיידי של המונח, אלה גם נוף במובן של החזון. הנוף שנשקף אל המפרץ היה משאב 
חזותי אך גם משאב אידיאולוגי. נוף אל התעשיה והעתיד של התפתחות המדינה. נוף אל הים והרי הגליל. נתון זה נלקח 
בחשבון, ובמיקום המבנים האשונים היה נסיון להתאים את המבנה לטופוגרפיה מצד אחד, ומצד שני למקסם  את פוטנציאל 

הנוף והמבט הנשקף למרחוק. 

 

הטלה של תוכנית קליין ע"ג מיפוי טופוגרפי עדכני של קמפוס הטכניון

להרחבה על קליין עמוד 24.   .1
תוכנן הקמפוס  בה  מרבית התקופה  בארה"ב במשך  עצמו שהה   קליין    .2
החדש )1952/1953(. יוחנן אילון הפך לימים לפרופסור בפקולטה לארכיטקטורה. 
3. ציטוט של קליין הנוגע ל"משטח הירק המרכזי". מתוך האדם והעיר, עמ' 12.

תוכנית  האב הראשונה לקמפוס, אדריכל  אלכסנדר  קליין, ינואר 1953. גרסא מוקדמת יותר הוכנה בחודש נובמבר 
1952 ומהשוואה בין שתי התוכניות ניתן לראות כי הפקולטות מתגבשות למבננים מלבניים מובהקים. מקור: ארכיון 

היסטורי, ספריית הטכניון.

כניסה מעונות

הפורום

רזרבה

רזרבה

הנדסה כימית

מכונאות

הנדסת חשמל

בית הספר המקצועי

פקולטות למדעים כללי, כימיה, 
פיזיקה מתמטיקה ומכניקה

הידרוטכניקה ומכניקת הקרקע

פקולטות להנדסת בנייה, גיאודזיה ודרכים, 
קונסטרוקציה וחומרי בניין, מטרולוגיה

שיכון העובדים

כיכר תנועת רכב

אווירונאוטיקה
הפקולטה  

לארכיטקטורה

עקרונות התוכנית
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תכנון לקרית ים. מקור: רות אניס

תכנון לקרית נורדאו בנתניה. מקור: עיתון האדריכלים והאינג’נירים

אלכסנדר קליין נולד ב1879 באודסה שברוסיה ואת השכלתו 

עבד   1920 עד  פטרסבורג.  בסנט  רכש  וכאדריכל  כמהנדס 

בסנט פטרסבורג ותכנן מבני ציבור, תעשיה ומגורים. בין השנים 

1915-1917 עמד בראש המחלקה לאדריכלות בפוליטכניקום 

החל  ושם  לברלין  עזב   1920 בשנת  פטרסבורג1.  סנט  של 

להתעניין ביצירת תוכניות לדירות קטנות - תכנון פונקציונאלי 

המתייחס  לפעולות ולמטלות הבית ועל חלוקה לאיזור פרטי 

של  שורה  קליין  תכנן  בברלין  התקופה  אורך  לכל  וציבורי.  

מבני מגורים שהחשוב ביניהם הינו תכנון שיכון דירות בפרויקט 

BAD DURRENBERG  ליד לייפציג. בתקופה זו זכו פרסומיו של 

מובילים. ב1934 מפרסם קליין כרך  קליין לחשיפה בעלונים 

אחד מתוך The One Family House, יתר הכרכים לא פורסמו 

בשל עליית הנאצים לשלטון2.

הוזמן  הוגבלה,  בגרמניה  פעילותו  שרוב  לאחר   ,1935 בשנת 

של  הראשי  המתכנן  להיות  הציוניים  המוסדות  מטעם  קליין 

קק”ל, וכך הפך במהלך 25 השנים הבאות לאחד המתכננים 

המשפיעים ביותר בתכנון האורבני של ישראל. במהלך עבודתו 

בארץ תכנן כ60 תכניות עיר ושכונות בהן  ניתן למצוא את קרית 

ביאליק )1936( וקרית טבעון )1940( - אשר תוכננו כערי גנים3. 

בפקולטה  לפרופסור  מונה  לארץ  הגיעו  לאחר  קצר  זמן 

לארכיטקטורה בטכניון ו1943 יסד ועמד בראש “המכון למחקר 

ושיכון שליד הטכניון”. בראשית שנות ה50 מפרסם  בנין עיר 

הספר "האדם והעיר" שבו הוא מפרט את עקרונות בינוי הערים 

שגיבש. במקביל תכנן את החלופות השונות לקמפוס הטכניון 

החדש. קליין נפטר בשנת 1961 בארצות הברית.

רעיונותו האורבניים של קליין, יושמו במרבית הישובים שאותם 

הוא תכנן, וכך גם בקרית הטכניון4:

1. הפרדה מוחלטת בין התעבורה ברגל לבין תעבורת הרכב 

ומתן עדיפות לתנועת הולכי רגל וקישוריה למרכזים העירוניים,  

תוך צמצום תנועת כלי הרכב למינימום ההכרחי.

2. מערכת העיר - עקרון של מערכת צנטריפוגלית ובה שתי 

רשתות  - שבילים המסתעפים החוצה ממשטח ירק מרכזי ודרכי 

תעבורה משניות המסתעפות פנימה לעבר משטח זה מדרכים 

והאדמיניסטרציה,  הציבוריים  הבניינים  וראשיות.  היקפיות 

החינוך והשעשועים מקובצים יחד במשטח הירק המרכזי סמוך 

למבני המגורים. 

3. שירותי הייצוב וחלוקת המצרכים קבועים במעטפת החיצונית 

של העיר וכן עומדים בקשר עם התחבורה הבין עירונית.

615 פרנקל,   3

האדם   4

קליין והעיר, 

קליין  אלכסנדר  של  סכמות  למטה: 
לעומת  )משמאל(  חדשה  עיר  לתכנון 
)מימין(.  מסורתיות  תכנון  סכמות 
למטה(  )מלמעלה  מתארות  הסכמות 
את אוורור העיר, עיר אורגנית, מערכת 
התנועה של העיר וגבולות העיר. מקור: 

'האדם והעיר', אלכסנדר קליין. 

עם  ים  קרית  תכנון  משמאל:  למטה 
כביש היקפי ושדרה ירוקה מרכזית

 Tidhar, 2812 .1
 Warhaftig, 184-185 .2

3. פרנקל, 615
4. האדם והעיר, 13-14

2.2 תוכנית האב הראשונה לקמפוס )תוכנית קליין(, 1953
אדריכל אלכסנדר קליין  )1879-1961(



25

פרק 2: קרית הטכניון בנווה שאנן - התפתחות תכנונית

אדר' רות ליברטי-שלו | אדר' נוף רקפת סיני | אדר' אמיר פרוינדליך | ינואר 2016
קרית הטכניון  |  המורשת הבנויה והנופית  |  סקר מצב קיים 

תכנון לקרית ים. מקור: רות אניס

2.2 תוכנית האב הראשונה לקמפוס )תוכנית קליין(, 1953

נבנה בהתאם לתוכנית

נבנה שלא בהתאם לתוכנית

הבניה בקמפוס לפי התוכנית
מבני  התוכנית.  שהתוותה  לתוואי  נצמדה   )1953-1964( קליין  תוכנית  הכנת  שלאחר  בעשור  בקמפוס  שמומשה  הבניה  רוב 

הפקולטות הוקמו על קוי הגובה בתוך כביש הטבעת למעט הפקולטה לאוירונאוטיקה. מעונות הסטודנטים הוקמו בהתאם 

למיקומם בתוכנית קליין בכניסה לקמפוס ובסמוך לפקולטות. 

החריגה המשמעותית ביותר מתוכנית קליין המקורית מתבטאת במיקום הפורום, אשר לפי תוכנית קליין נועד להיות בצידו 

הדרום-מערבי של הציר הירוק ובפועל הוקם בנקודת הממשק שבין הציר הירוק וכביש הטבעת. עתה, משמבני הפורום חסמו 

את הציר הירוק הוא חדל להיות המשכי כלפי מעלה ההר )זאת למרות קומת העמודים המפולשת שתוכננה שהייתה קיימת 

במבנה הסנאט והייתה קיימת כ"מרפסת נוף"  פתוחה עד לשנות ה70(. הבדל זה בין תוכנית קליין לבין הבניה בפועל השפיע 

רבות על ההתייחסות המאוחרת לציר הירוק אותו התווה.

185

200

170

185

200

170

פקולטות

אווירונאוטיקה

מבני ציבור

מעונות
תוכנית קליין - יחס הבינוי בקמפוס עד 1964 בהתאמה לתוכניתתוכנית קליין - סכמת פונקציות

ניתוח פונקציונלי
בשימוש  להיות  יועד  הטבעת  כביש  שבתוך  השטח  רוב  כי  מראה  קליין  תוכנית  של  הפונקציונלית  החלוקה 

סביביתיים  מהיבטים  כנראה  לטבעת,  מחוץ  שנשארת  לאווירונאוטיקה  הפקולטה  היא  דופן  יוצאת  הפקולטות. 

“שער  את  מהווה  כשהוא  שלו  העליון  ובחלק  הטבעת  כביש  בתוך  נמצא  הקמפוס  של  הציבורי  המרכז  )רעש(.  

למעונות  בניגוד  אך  הטבעת  לכביש  מחוץ  ממוקם  הסטודנטים  מעונות  מתחם  הקמפוס.  למרכז  הכניסה” 

הפקולטות.  ובקרבת  לקמפוס  בכניסה  ממוקמים  הסטודנטים  מעונות  ההר,  במעלה  הממוקמים  הסגל 

ניתוח התוכנית
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2.2 תוכנית האב הראשונה לקמפוס )תוכנית קליין(, 1953

התב"ע הראשונה לקרית הטכניון )מס' 945(, אדריכל אלכסנדר קליין, 1954. מקור: הארכיון ההיסטורי - ספריית הטכניון. התב"ע נידונה בועדה המחוזית חיפה במאי 1954 אך לא 
קודמה לקבלת תוקף סטטוטורי. התב"ע המקורית מוצפנת אולם כאן היא מסובבת על מנת להתאימה לתוכנית משמאל.  ניתן לראות את התב"ע גם בנספחי התוכנית האסטרטגית

1. גבולות הקמפוס השתנו מעט מאז גובשו בראשית שנות ה50. בין היתר נגרע שטח בצפון הקמפוס עבור אצטדיון האתלטיקה, דרך 
לח"י ומורדות הקמפוס עד הואדי. כמו כן נוסף שטח מנשר היכן ש כיום ממוקמים מעונות מזרח ) 10 מבנים (. 

תוכנית קליין, 15.12.1954. מקור: הארכיון ההיסטורי - ספריית הטכניון. 
ניתן לראות את התוכנית גם בנספחי התוכנית האסטרטגית.  

ובנימין אידלסון(, ונראה כי המפה הוכנה בהקשר לתחרות זו. 

4. התוכנית מציינת את שני המבנים הראשונים שנבנו בקמפוס: 

אווירונאוטיקה ופישבך, לצד אלה שהיו בבניה בעת הכנתה: אחד 

ממבני מעונות ריפקין, והמכון לחקר הבניה.

)ראו למטה(,  ישיר לתכנית חפ/945  תכנית קליין עומדת בקשר 

שהוכנה גם היא ע"י קליין ונדונה בועדה המחוזית חיפה במאי 1954 

)אך לא קודמה לקבלת תוקף סטטוטורי(. שתי התכניות מראות 

לראשונה את תרגומה של סכמת תכנית קליין לתכנית שמגדירה 

איזור  מגדירה  התב"ע  הטכניון:  בקמפוס  קרקע  שימושי  מערך 

'מכונים'  למבני  צפוני  ואיזור  בצהוב(  )מסומן  ציבור  למבני  דרומי 

)צבוע ורוד-ירוק( בתחומי כביש הטבעת. שני איזורי מגורים )מזרחי 

ודרומי( ושני איזורים נוספים לפקולטות )'מכונים'( ממוקמים מחוץ 

לכביש הטבעת בחלקו הדרומי והגבוה של השטח. כמו כן מגדירה 

הוא  צפון-דרום,  הפונה  הציר  את  צירים:  שני  זה  באיזור  התב"ע 

'משטח הירק המרכזי' המופיע במרכז הכובד של כל תוכניותיו של 

קליין, וציר חדש הפונה מזרח-מערב, ויוצר מערכת לתנועה רגלית 

רוחבית במדרגת הגובה שבין האיזור הציבורי לאיזור הפקולטות. 

צירים אלו ישונו וילקחו בחשבון בתוכנית של גלעד לקמפוס כ10 

שנים מאוחר יותר )להרחבה על תוכנית גלעד ראו עמ' 29(.

בקמפוס  הבינוי  עבודות  תחילת  לאחר  וחצי  שנה   ,1954 בשלהי 

תוכנית הקמפוס  מוצגת  בו  נוסף  קליין שרטוט  מכין  נווה שאנן, 

)ראו משמאל(. כפי הנראה הוכנה תוכנית זו כמסמך רקע לתחרות 

מינואר  קודמתה  אחר  עוקבת  היא  הפורום.  לתכנון  האדריכלית 

1953 בהיבט עקרונות תכנון, בהם כביש הטבעת שבתוכו מבני 

הציבוריות  הפונקציות  מיקום  המרכזי,  הירק  משטח  הפקולטות, 

במפגש שבין משטח זה לבין כביש הטבעת, מיקום מבני המעונות 

והכניסה לקמפוס ועוד. עם זאת מוסיפה התוכנית ומחדשת מספר 

דברים:

כפי שהתקבעו  גבולות הקמפוס  לראשונה  מופיעים  בתוכנית   .1

במהלך השנים 1953-1954, לאחר ששטחו הראשוני הוגדל מספר 

פעמים והגיע ל1300 דונם. גבולות אלה חופפים בעיקרם לגבולות 

קמפוס הטכניון כיום1. 

2. רצף הבינוי שהיה מתוכנן מדרום לצפון בתוך כביש הטבעת 

גבי  על  )מסומן  -מערב  מזרח  הפונה  רוחבי  משטח  ע"י  נקטע 

התוכנית בקו מקווקו( ומפריד בין "איזור ההתחרות" מדרום לבין 

הרוחבי   הציר  לרעיון  ראשון  איזכור  זהו  מצפון.  הפקולטות  יתר 

והפך  בהמשך(,  )ראה  גלעד  בתכנית  והודגש  פותח  שלימים 

לשידרתו המרכזית של הקמפוס.

3. איזור התחרות לתכנון מבני הפורום מופיעה תחת השם "איזור 

ההתחרות". קליין אף היה שופט בתחרות זו )בה זכו אריה שרון

עדכון תוכנית קליין, 15.12.1954
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2.2 תוכנית האב הראשונה לקמפוס )תוכנית קליין(, 1953

הדמיה של תוכנית קליין על גבי חוברת “ידיעות הטכניון” מדצמבר 1953. ניתן לראות כי הטכניון כבר מבסס את מקומו באתר החדש בנווה 
קמפוס הטכניון, מצב קיים, 1964שאנן תוך פירוט מבני ונופי של תוכנית קליין. 

למעלה: קמפוס הטכניון, חלוקה פונקציונלית על גבי תצלום אויר, 1962. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון. למטה: בתוכנית המצב 
הקיים לשנת 1964, כביש הטבעת עוד לא הושלם, אולם רוב המבנים מצייתים לתוכנית קליין והסכמה הכללית נשמרת.

הפורום

הפורום

אווירונאוטיקה

אווירונאוטיקה

מעונות

כביש הטבעת מעונות
של קליין

פישבך

פישבך

ספורטפקולטותאווירונאוטיקההפורוםמעונות הציר הירוקמקרא:

תוכנית קליין, 15.12.1954. מקור: הארכיון ההיסטורי - ספריית הטכניון. 
ניתן לראות את התוכנית גם בנספחי התוכנית האסטרטגית.  
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2.2 תוכנית האב הראשונה לקמפוס )תוכנית קליין(, 1953

סכמת קורן לתכנון הקמפוס במכתבו מ14.08.1953. המספרים על התוכנית עוקבים אחרי מספור הסעיפים 
המובאים בטקסט. מקור: הארכיון ההיסטורי, ספריית הטכניון.

העמוד הראשון מתוך מכתבו של ארתור קורן מ14.08.1953, בו הוא מסכם את עקרונות 
התכנון העיקריים של תוכנית קליין. מקור: הארכיון ההיסטורי, ספריית הטכניון.

כלפי  הטכניון  הנהלת  של  ההססנית  גישתה  לאור 

יושמו  לא  התכנית  של  רבים  מרכיבים  קליין,  תכנית 

בצורתם המלאה, מה שגרם לכך שגם במציאות אותגרה 

הקמפוס. בניית  שהחלה  לאתר  בודדות  שנים  התכנית 

הושלם,  לא  קליין  שהיתווה  ההיקפי  הטבעת  כביש 

קמפוס  של  ותחושה  תנועה  בעיות  יצר  החלקי  ומימושו 

ההבדלים  ברור.  למרכז  מתחברים  אינם  שחלקיו  מבוזר 

הקשר  ועל  רגל  הולכי  תנועת  על  הקשו  הטופוגרפיים 

מבני  לבין  ובינן  עצמן  לבין  בינן  הפקולטות  של 

קומפקטית  תוכנית  לקבל  רצה  הטכניון  ההנהלה.  

התנועה3. נושא  עם  בעיקר  שמתמודדת  יותר  ועירונית 

ללמוד  פינשו  דיויד  האדריכל  התבקש   1960 בשנת 

אלה  אך  שינויים,  עבורה  ולהציע  הקמפוס  תכנית  את 

בשיתוף  פינשו,  זה  היה   1964 בשנת  גם  קודמו.  לא 

הגדיר  שהטכניון  הצעות  שהציע  כרמי,   דב  האדריכל 

שרביט  הועבר  ה-60'  שנות  בשלהי  ישימות"4.   כ"לא 

גיבש  אשר  גלעד,  שלמה  האדריכל  לידי  התכנון 

תוכנית מתאר חדשה. תוכנית זו תידון בעמודים הבאים.

עקרונות התכנון לפיהם פותחה תוכנית קליין לקמפוס הטכניון עוררו חששות בקרב הנהלת הטכניון מיד לאחר הקמת מבני הקמפוס הראשונים בשנת 1953. 

בראש ובראשונה עמד החשש מההפרש הטופוגרפי הגדול המוצע בתוכנית בין איזור הפורום לבין הפקולטות התחתונות הפרושות לרוחב קווי הגובה של 

המדרון הפונה למפרץ בהפרש גובה של כ-60 מטר.

על רקע זה פנתה הנהלת הטכניון למספר מומחים לקבלת חוות דעת נוספת. ארתור  קורן, אדריכל  ומתכנן  ערים  יהודי  אשר  לימד  בתחילת  שנות  ה50 

בבית הספר  לאדריכלות הAA שבלונדון התבקש להגיב בשנת 1953 לתוכנית קליין וציין שש נקודות "שהתוכנית צריכה לשקול"1 )מספור הסעיפים מתאים 

למספרים שעל גבי הסקיצה של קורן בתחתית העמוד(:

1.  המבנים הציבוריים )האדמינסטרציה, הספריה וכו'( ימוקמו במרכזם של מבני הפקולטות ולא בראשם כפי שהציע קליין.

2. מיקום  הפקולטות  לרוחב  שלוש  מדרגות  גובה בסמוך לאיזור בו מתוכנן מרכז  הקמפוס )הפורום(, ללא התפרסות על פני הפרש גובה של 60 מטרים 

בטופוגרפיה כפי שקיימת בתוכנית קליין. בדרך זו, המבנים ירוכזו לרוחב הקמפוס ולא לאורכו, ויותר מבנים יהיו על אותה מדרגה טופוגרפית. בכך חולק קורן 

מהותית על תפיסת התכנון של קליין.

3. 'חלון הנוף' שמציע קליין כמבטים מהקמפוס אל המפרץ מקובל על קורן,  והוא מציע לחזקו ע"י הצבת מבני הקמפוס כך שגם בהגעה אל הקמפוס מכיוון 

חיפה וגם לאורך הכניסה תתקיים החויה הנופית הזו ולא רק במבטים מתוך המבנים החוצה. 

4. השארה של שטחים  להתרחבות  הפקולטות  הקיימות  ולייסוד  פקולטות  חדשות  באופן שיאפשר, עם הזמן, את שילובה ה'אורגני' של הפקולטה 

לאוירונאוטיקה במערך הכללי. 

5.  תכנון מוקפד של מערכת טרסות  בתוספת  פיתוח נופי,  דבר אשר "יקשור" את כל המבנים בצורה טובה יותר אל הקרקע ויחסוך בעלויות הפיתוח.  

6. קורן מציין שסכמת הפיתוח שהוא מציע )ראו סכמה תחתונה(  תמזער את הפגיעה בעצים הקיימים במורדות שבחלקו הדרומי של הקמפוס. 

שבלונדון   קולג'  באוניברסיטת  ערים  לתכנון  מהמחלקה  הולפורד  ויליאם  פרופ'   1954 בשנת  הוזמן  בתכנון(  הוטמעו  לא  )שהערותיו  לקורן  בהמשך 

ומצא  להתפשר  התקשה  שקליין  ציין  הולפורד  שאנן.  בנווה  הטכניון  לאתר  הקמפוס  תוכנית  את  להתאים  מנת  על  קליין  עם   פעולה   לשתף  

והיתווה  שגיבש  התכנון  בעקרונות  קליין  של  דבקותו  שנה"2.   מ-50  למעלה  של  מכובדת  בקריירה  שפיתח  התכנון  לעקרונות  באשר  "עקשן  אותו 

קליין  של  התכנון  את  ולשנות  לנסות  או  מחדש,  הקמפוס  תכנון  את  להתחיל  התכנון:  לשינוי  ביחס  הטכניון  הנהלת  בידי  אפשרויות  שתי  השאירו 

השונות. הפקולטות  לצרכי  נקודתית  ולהתאימו   קליין  של  בתכנון  לדבוק  הייתה  שהתקבלה  ההחלטה  הכרחי.   היה  שהדבר  היכן  מקומי   באופן 

מכתבו המלא של ארתור קורן לרבות שיכתוב מודפס נמצאים בפרק 7, נספחים    .1
אלפרט, 324   .2

ראיון עם אורליה קירמאיר. לראיון המלא ראו פרק 7, נספחים   .3
אלפרט, 325   .4

הסתייגויות לתוכנית קליין
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2.3 תוכנית האב השניה לקמפוס )תוכנית גלעד(, 1965

עקרונות התוכנית

מודל הקמפוס לפי תוכנית גלעד. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון

באמצע שנות ה60 הוזמן האדריכל שלמה גלעד ע”י הטכניון לתכנון תוכנית אב שניה לקמפוס. 

בשלב זה, לאחר 13 שנה של פיתוח מואץ ברחבי הקמפוס, זיהתה הנהלת הטכניון את הקמפוס 

27(, דבר  1964 בעמוד  ומבוזר. כביש הטבעת טרם הושלם )ראו מפת מצב קיים בשנת  כמפוזר 

שיצר  מגוון של בעיות תנועה וחניה1. השאיפה הייתה ליצור קמפוס עירוני וקומפקטי המתמודד 

על  המבוססת  תוכנית  התוותה  גלעד  תוכנית  רגל.  והולכי  תחבורה  של  סוגיות  עם  יותר  טוב 

נווה שאנן(  מאיזור  הכניסה  )שער  מערב  מכיוון  הקמפוס  את  החוצה  במהותו  אורבני  רוחבי  ציר 

מזרחה ומהווה את שדרתו העיקרית. הציר מתחבר ישירות אל שער הכניסה, מהווה את השדרה 

המרכזי  האוריינטציה  ציר  את  ומהווה  רגלית  מוטורית,  תנועה  מבחינת  הקמפוס  של  הראשית 

הפקולטות  לבין  לו  מדרומה  הציבוריות  הפונקציות  בין  מחלק  גם  הציר  בנוסף,   . הקמפוס  של 

יצרו  ומזרחה כך שדפנות המבנים  יבונה מאיזור המעונות  זה  ציר  לו. לפי תוכנית גלעד,  מצפונה 

וביטא  כעיר  הקמפוס  את  ראה  ערים,  מתכנן  בתור  ידוע  שהיה  גלעד,  “רחוב”.  של  תחושה  בו 

ורבי  - מרכז מבקרים, תחנה מרכזית, מרכז מסחרי  את עקרונות התכנון העירוני הללו בקמפוס 

קומות. ביחס לציר הירוק של קליין, גלעד סבר כי ציר זה רחב מדי ומידותיו אינן מתאימות לרמת 

בית  את  מיקם  גלעד  מ’(.  ל45  מ’  )מ90  אותו  להצר  החליט  ולכן  הקמפוס  של  האינטנסיביות 

הסטודנט )מבנה שהיה בתכנונו של גלעד( כך שיצור צלע רביעית לפורום ובהמשך אליו מצפון, 

מיקם את בנין אולמן כך ששניהם “סוגרים” את הצד המזרחי של הציר הירוק ומצרים אותו. גלעד 

אינטנסיבי  ואידלסון, בפיתוח סביבתי  ע"י האריכלים שרון  מתחבר לתכנון הפורום, כפי שהוצע 

ולמגונן פחות.  יותר  הירוק הופך למבונה  מ’. הציר   20  - דפנות מדרגות עם מדרגות רחבות של 

במרוצה שנות ה60 ועם אישורה של תוכנית גלעד ניתן להבחין כי הטכניון משנה את אופיו  - ממספר 

מבנים הטובלים בירוק ומפוזרים בשטח לקמפוס מבונה בצורה אינטנסיבית יותר. גרעין סכמת התנועה 

ומערך השטחים הפתוחים מתוכניתו של קליין אינם נשמרים בקמפוס הנבנה לפי התכנון החדש. 

 

1. ראיון עם אורליה קירמאיר. לראיון המלא ראו פרק 7, נספחים

היטל של תוכנית גלעד לקמפוס הטכניון על גבי מפה טופוגרפית עדכנית

אווירונאוטיקה

הנדסה מכונות

הפקולטה להנדסה כימית

בניין אולמן

הנדסת קרקע )מאוברגר(

 הפקולטה לכימיה

 הפקולטה לפיזיקה

 הפקולטה למדעי החשמל

מעונות

ספורט

המכון לחקר הבניה

הפקולטה להנדסת בניין )בורוביץ(

המעבדה להידראוליקה

כניסה
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2.3 תוכנית האב השניה לקמפוס )תוכנית גלעד(, 1965

עם  ועלה   1922 בשנת  בפולין  נולד  )גרמוט(  גלעד  שלמה 

לימודי  את  סיים   1944 בשנת   .1933 בשנת  לארץ  משפחתו 

עצמאי  משרד  פתח   1955 בשנת  בטכניון.   הארכיטקטורה 

בחיפה אשר נותר פעיל עד למותו בשנת 2005. בשנת 1963 

נתמנה למרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון.

בכל  ומגורים  ציבור  מבני  שכונות,  תכנון  כוללות  עבודותיו 

הארץ ובפרט בחיפה: תאטרון חיפה, חדרי אוכל ובתי תרבות 

בחיפה,  הדר  ורמת  פנורמה  מגדלי  ובקיבוצים,  במושבים 

מעבודתו  גדול  נתח  ועוד.  בעיר  ורוממה  יזראליה  שכונת 

חיפה  באוניברסיטת  אשכול  מגדל  חינוך:  למבני  הוקדש 

)ביחד עם אוסקר נימאייר(, בית הסטודנט בטכניון, תוכנית 
האב השניה לטכניון ומדרשת שדה בוקר1

 

אדריכל שלמה גלעד. מקור: בלוג “חלון אחורי”. 

https://michaelarch.wordpress.com :"1. בלוג "חלון אחורי

אדריכל שלמה גלעד )1922-2005(

מגדלי פנורמה, חיפה. מקור: ויקיפדיה. ynet מגדל אשכול באוניברסיטת חיפה. מקור: אתר

שכונת יזרעאליה, חיפה. מקור: אתר החברה להגנת הטבע
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2.3 תוכנית האב השניה לקמפוס )תוכנית גלעד(, 1965

פקולטות

אווירונאוטיקה

מבני ציבור

מעונות

נבנה לפני התוכנית

נבנה בהתאם לתוכנית

נבנה שלא בהתאם לתוכנית

יחס הבינוי בקמפוס עד 1981 בהתאמה לתוכנית גלעד תוכנית גלעד - סכמת פונקציות

לפי תוכנית גלעד, כביש הרוחב החדש מתווה את החלוקה הפונקציונלית: מדרום לו פונקציות ציבוריות בעיקר, ומצפון לו 

מבני הפקולטות. מבני המעונות נותרו במקום שהקצתה להם תוכנית קליין. תוכנית גלעד מקצה מקום גם למבני שירות 

ושירותים חוץ אקדמיים מחוץ לכביש הטבעת. 

רוב הבניה החדשה בקמפוס בשנים שלאחר תוכנית גלעד תואמת לעקרונות התוכנית. הקמפוס הצטופף בעיקר במרכזו, זאת 

בנוסף לבניה נקודתית מחוץ לכביש הטבעת. עוד ניתן להבחין בבירור בהשלמת כביש הטבעת ובסלילתו של ציר כניסה חדש 

משער הטכניון אל הציר הרוחבי. אחד העקרונות הראשונים שמומשו בשטח היה סלילת ציר הרוחב בין הכניסה לקמפוס מכיון 

נווה שאנן, דרך אולם הספורט, בניין פישבך ועד למבנה דנציגר1. ציר כניסה זה חיזק ומיסד את מרכזיותו של המרחב שלימים 

הפך לטיילת מרכז הקמפוס. כמו כן, התוכנית ביקשה לבטל את כביש הכניסה המקורי אך הדבר לא יושם בשטח. עם זאת, 

בשל סלילת כביש הרוחב החדש מרכזיותו של כביש הכניסה המקורי ותפקודו של הפורום כשער הכניסה לקמפוס הוחלשו. 

 

1. ראיון עם אורליה קירמאיר. לראיון המלא ראו פרק 7, נספחים

תוכנית גלעד - סכמת פונקציות

ניתוח התוכנית

מגדלי פנורמה, חיפה. מקור: ויקיפדיה.
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2.3 תוכנית האב השניה לקמפוס )תוכנית גלעד(, 1965

חוברות תוכנית המתאר. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון. 

לאחר שהושלמה תוכנית גלעד ואושרה ע”י הטכניון  ב1966, המשיך אגף ארגון ותכנון בטכניון לעדכן את התוכנית ולהוסיף לה מבנים ופונקציות נוספות. בשנים הבאות 

הקפיד האגף להפיק מדי  שנה חוברת המתארת את השינויים שחלו בתוכנית האב של גלעד, לרבות הפרוגרמה, התמקדות בפרויקטים חדשים ועוד. התהליך שתואר 

בחוברות אלו היה פרי עבודה שוטפת של "אגף ארגון ותכנון" בטכניון בשיתוף עם שלמה גלעד שליווה את הטכניון בעדכון תוכניתו1. נראה כי מדיניות זו ושיתוף הפעולה 

עם גלעד נמשכו עד שנת 21975.

 

 

מודל הקמפוס, 1975. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון.

1972

1974

1975

2. בארכיוני הטכניון נמצאו חוברות המתארות את גלגוליה של תוכנית גלעד בין השנים 1975-1968. יתכן כי גלעד 

פרש מליווי התוכנית עוד קודם לכך.

1. ראיון עם אורליה קירמאיר. לראיון המלא ראו פרק 7, נספחים

המשך פיתוח הקמפוס בשנים לאחר תוכנית גלעד
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השוואה - תוכנית קליין וגלעד

פקולטות

אווירונאוטיקה

מבני ציבור

מעונות

185

200

170

185

200

170

פקולטות

אווירונאוטיקה

מבני ציבור

מעונות

תפיסות  מעלה  וגלעד  קליין  תוכניות  בין  השוואה 

הקמפוס.  לתכנון  ביחס  במהותן  שונות  תכנונית 

כאוסף  הקמפוס  את  רואה  קליין  שתוכנית  בעוד 

רואה  גלעד  תוכנית  בירוק,  ה”טובלים”  מבנים  של 

ואורבנית.  קומפקטית  קטנה,  כעיר  הקמפוס  את 

הערים  תכנון  תפיסות  את  תואמות  אלו  תפיסות 

שמשלו בכיפה בעת שתוכננו שתי התוכניות: בעוד 

שקליין הרבה לתכנן בהתאם לעקרונות “עיר גנים”, 

שנות  של  האורבניות  התפיסות  ע”פ  תכנן  גלעד 

ה-60 בהן הודגשה חשיבותה של תנועת כלי הרכב, 

הפונקציות. בין  והפרדה  העירונית  האינטנסיביות 

תוכנית קליין מתבססת על ציר ירוק המהווה את הציר 

המרכזי של הקמפוס עבור הולכי רגל, בעוד גישת כלי 

מה  היקפית,  גישה  הינה  ולפקולטות  לקמפוס  רכב 

שמבטיח שליבו של הקמפוס נשאר חופשי מתנועת 

“חופשית”.  תנועה  הינה  האנשים  ותנועת  רכב  כלי 

תוכנית גלעד מתייחסת אל ציר הרכב הרוחבי הניצב 

לציר המקורי כאל שלדו המקורי של הקמפוס.  ציר 

זה, חוצה את הקמפוס מקצה לקצה לאורך קו גובה 

אחיד. ה"תנועה החופשית" של הולכי הרגל שדמיין 

וחדלה להיות דומה לשיטוט בפארק.  קליין מופרת 

תנועת  צירי  חוצים  רגל  הולכי  צירי  בהם  במקומות 

הרכב )למשל במפגש של הציר הירוק של קליין עם 

כביש הרוחב החדש של גלעד( נחפרה מנהרה עבור  

הולכי הרגל )ראו תמונה שמאלית עליונה בעמ' 35(. 

ירוק  כשטח  הקמפוס  את  תופסת  קליין  תוכנית 

מרכזני. ירוק  ציר  סביב  מבנים  פזורים  בו  רציף 

תוכנית גלעד מבנה את חלקו הגדול של פנים כביש 

הטבעת ומשאירה איים ירוקים קטנים בתוכו. בתוך 

כך התוכנית מצרה את הציר הירוק של קליין למחצית 

מטרים   90 במקום  מטרים   45( המקורי  מרוחבו 

ומחשיבותו. מגודלו  מאבד  והוא  קליין(  בתוכנית 

חווית הכניסה שקיוה ליצור קליין בתוכניתו לקמפוס, 

מתפתל  עליון  כביש  דרך  נכנס  המבקר  לפיה 

ומשם  הפורום  אל  ביער  "טיול"  דרך  מגיע  והיקפי, 

נחשף כצופה אל ציר האוריינטציה ומבין את מבנה 

גלעד  בתוכנית  משמעותית  משתנה  הקמפוס, 

הקמפוס. לב  אל  ישירות  המבקר  את  המכניסה 

תוכנית קליין

תוכנית גלעד, סכמת פונקציותתוכנית קליין, סכמת פונקציות

תוכנית גלעד

2.3 תוכנית האב השניה לקמפוס )תוכנית גלעד(, 1965
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פרק 2: קרית הטכניון בנוה שאנן - התפתחות תכנונית 2.3 תוכנית האב השניה לקמפוס )תוכנית גלעד(, 1965

השוואה - תוכנית קליין וגלעד על גבי מפת שיפועים

ממוקמות  וגלעד  קלין  תכניות  ע"פ  הבניה 

בעיקר בחצי הצפוני, באיזורים עם שיפועים 

בינוניים  )12-20%( ונמוכים )7-12% (. הבינוי 

מורפולוגיה  ומנצל  לטופוגרפיה,  מתייחס 

מלבנית צרה, למיקום המדרגות טופוגרפיות 

בשיפועים  בניה  של  למיזעור  כפעולה 

חזית  מאפשרת  זו  טיפולוגיה  חזקים. 

כיווני הרוח. מדרגות  ואל  רחבה אל הנוף, 

מכתיבות  השטח  של  הטבעיות  הגובה 

לייצר  כדי  המבנים,  של  האורכיות  את 

הנתון,  לשטח  הבינוי  בין  מירבית  התאמה 

אגרסיביות.  חפירה  העבודות  צורך  וללא 

מענין לראות שהבנת השטח היתה גבוהה, 

קירות  ללא  היה  העיקרי  בחלקה  והבניה 

תומכים. נושא זה בולט במבנים של קליין. 

של  הנופית  לתפיסה  ובניגוד  לעומתו, 

קליין,גלעד תכנן בקנ"מ של סטרוקטורות 

תנועה  ותוכניות  מבנים,  מגה  גדולות, 

התנועה  מערכת  השקעת  הכוללת 

להולכי  גשרים  מערכת  עם  המוטורית, 

רגל. התפיסה הנופית של גלעד הושפעה 

מתפיסתות האורבנית, והרצון לייצר ציפוף, 

בינוי וביטול תחושת היער שהיתה בתקופה 

הטלה של  תכנית גלעד על רקע מפת שיפועיםזו מילה נרדפת לחוסר התמצאות ובילבול.  הטלה של תוכנית קליין על רקע מפת שיפועים
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הבנייה בקמפוס לאורך השנים על גבי מפת שיפועים
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2.4 תוכנית האב הסביבתית לקמפוס )תוכנית לוינג’ר(, 1978

נשרנווה שאנן

אווירונאוטיקה

הפורום
פישבך

אווירונאוטיקה

נשר נווה שאנן

הפורום
פישבך

תצלום אויר, 1963. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון.

תצלום אויר, 1975. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון.
       מבט לעבר הפקולטה להומניסטים ולימודים כללים.                                                                                        
כל התמונות לקוחות מתוכנית המתאר הסביבתית. 

מנהרת הולכי הרגל לחצית כביש הרוחב בלב הקמפוס

מימושה של תוכנית גלעד בסוף שנות ה60 ובתחילת שנות ה70 הביאה עימה פיתוח רחב 
לטובת  מקומו  את  פינה  הראשונות  בשנותיו  הקמפוס  את  שאפיין  החורש  בטכניון.  היקף 
כבישים, מגרשי חניה ומבנים שהקמתם לא לוותה בפיתוח נופי משיקולים של חוסר תקציב. 
הבניה בשנים אלו הפכה את הקמפוס מקמפוס בעל אופי של “מבנים בודדים הפזורים ביער” 
לקמפוס שמרכזו מבונה באינטנסיביות עירונית. ניתן לראות את השינוי הדרסטי בתכסית 

הקרקע בהשוואה בין תצלום האויר מ1963 )העליון( לבין תצלום האויר מ1975 )התחתון(.

לקראת אמצע שנות ה70 נוצרו בקמפוס איזורים נרחבים יחסית ללא פיתוח נופי, שהביאו 
לתחושת ניכור בקרב המבקרים בקמפוס. עמוס חורב, נשיא הקמפוס דאז, החליט לטפל 
בסוגיה נופית זו, וניצל את שהותו בארץ של רונלד לוינג'ר, ממקימי המסלול לאדריכלות נוף 
בפקולטה לארכיטקטורה, וביקש ממנו לתכנן את תוכנית האב הסביבתית. לוינג’ר תכנן את 
תוכנית האב הסביבתית, ובנוסף מימש מספר פרויקטים קונקרטיים, בהם הטיילת במרכז 

הקמפוס )בקטע המזרחי שלה(, גן קיסלק והגן האקולוגי 1. 

חייב לשמש  מובניו  גבוהה בכל  ”מוסד להשכלה  נכתב:  לוינג'ר  בחוברת התוכנית שהכין 
כמקור השראה לאלה הקשורים בו. המקום כשלמות חייב לעודד מודעות אסתטית ולעודד  
התחשבות אוהבת למקומו של האדם בסביבה”. את הקמפוס של אותם הימים מתאר לוינג’ר 
כ”אוסף אקראי של יחידות אקדמאיות נפרדות, לא אנושי באופיו וחסר תחושת מקום”. את 
התוכנית הוא מתאר ככזו שבאה “לעשות סדר לקרית הטכניון, לשפר את תדמיתה ולשרת 

את הצרכים היומיומיים של הלומדים, העובדים והמתגוררים הגרים והעובדים בה”2.   

תיק תורם שנערך על פי תוכנית לוינג'ר, יוני 1989. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון.
1. ראיון עם אורליה קירמאיר. לראיון המלא ראו פרק 7, נספחים

2. מתוך ההקדמה לתוכנית לוינג'ר בחוברת התוכנית 

הרקע לתוכנית

החניה בכביש הרוחב ליד גן קיסלק

הכניסה לקמפוס משער נווה שאנן
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2.4 תוכנית האב הסביבתית לקמפוס )תוכנית לוינג’ר(, 1978

תוכנית לוינג’ר נועדה להעלות את הנושא הסביבתי-נופי על 
את  ולשרת  הטכניון  תדמית  את  לשפר  הטכניוני,  היום  סדר 
של  שורה  מזהה  התוכנית  הקמפוס.  באי  כל  של  הצרכים 
לנוף  וההתייחסות  ומופעים בעיתיים מבחינת הבינוי  מקומות 
להגדיר  ניתן  המופעים.  לאותם  קונקרטיים  פתרונות  ומציעה 
את התוכנית כאוסף של פרויקטים הניתנים למימוש בצורה 
הקמפוס  של  והחויתיות  הפיזיות  שאיכויותיו  כך  הדרגתית 

יקבלו ביטוי והדגשה.

התוכנית מציעה שישה ערוצי התערבות:

פנים  קבלת  איזור  ובניית  הקמפוס  גרעין   - הקמפוס  לב   .1
)מסומן בעיגול שחור במפת התוכנית(.

השטחים  מערכות  של  אינטגרציה   - ירק  של  אצבעות   .2
בעיגולים  )מסומן  הקמפוס  לב  עם  העיקריים  הפתוחים 

מקווקוים במפת התוכנית(. 

3. השביל כמקום - השביל כרצף בלתי מופרע להולכי רגל 
המאחד את הקמפוס.

אשר  עצים  נטועות  שדרות  של  בניה   - כמקום  הכביש   .4
לאורכן שבילים, ספסלים ותחנות אוטובוסים.

המיידית  לסביבתו  הקמפוס  של  הקשר   - הקמפוס  שולי   .5
ולכרמל כולו.

בין  משותפים  מקומות  יצירת   - והמשכיות  קשר  תחושת   .6
היחידות האקדמיות השונות.

פירוט על סעיפים 1,2 ראו בפרק 3 - התפתחות לב הקמפוס.

לב הקמפוס

גן קיסלק

הגן     
האקולוגי השביל ע”ש אוגוסט

הטיילת ע”ש ריסקין

מפת תוכנית האב הסביבתית של לוינג’ר, 1978. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון.

2

1

2

2

עקרונות התוכנית
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2.4 תוכנית האב הסביבתית לקמפוס )תוכנית לוינג’ר(, 1978

ראשון  תואר  בעל  לוינג’ר  רונלד 

מאוניברסיטת  נוף  באדריכלות 

באדריכלות  שני  ותואר  אילינוי 

פנסילבניה.  מאוניברסיטת  נוף 

החל משנת 1964 משמש כמרצה 

בהן  אוניברסיטאות  במספר 

בארה”ב,  ופנסילבניה  אורגון 

והטכניון  בסקוטלנד  אדינברו 

הוא    1979 שנת  מאז  בארץ. 

נוף  מכהן כפרופסור לאדריכלות 

באוניברסיטת אורגון שבארה”ב.

לה,  ומחוצה  הברית  בארצות  פרויקטים  עשרות  תכנן  לוינג’ר 

בהם תוכניות אב, גנים פרטיים, אתרי נופש ופנאי ופארקים. הוא 

זכה במספר תחרויות ובפרסים על עבודתו לאורך השנים. 

לוינג’ר ביקר ופעל בארץ לאורך השנים. בין השנים 1977-1979 

היה ממקימי המסלול לאדריכלות נוף בפקולטה לארכיטקטורה 

בטכניון, ובמהלך אותה תקופה התבקש ע”י עמוס חורב, נשיא 

הטכניון, להציע תוכנית אב סביבתית לטכניון. כחלק מתוכנית 

וגן  האקולוגי  הגן  המזרחית,  הטיילת  את  גם  וביצע  תכנן  זו 

קיסלק. לוינג’ר שב לסגל הפקולטה גם בין השנים 1990-1991. 

ההיברו  את  למצוא  ניתן  בארץ  שלו  האחרים  הפרויקטים  בין 

יוניון קולג’ )לצד האדריכל משה ספדיה(, בית הנשיא וממילא 

בירושלים, יער יתיר ופרויקטים אחרים1. 

Lamkin Garden, USA, 1985

בית הנשיא, ירושלים, 1995

Mission Hill Winery,Canada, 2004http://pages.uoregon.edu/rlov/Portfolio :מקור כל התמונות Landscape Master Plan for the University of Oregon,USA, 1984
מתוך אתר המחלקה לאדריכלות נוף באוניברסיטת אורגון    .1

אדריכל נוף רונלד לוינג'ר
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2.5 השוואה - תוכניות קליין, גלעד ולוינג'ר

גלעד קליין

מיקום הכניסה 
בסמוך למרכז הניהול

אוריינטציה

ציבורי/פקולטות

תנועת רכב/הולכי רגל

יחסי בינוי/שטחים פתוחים

סכמה כללית

תנועת רכב בהיקף בלבד 
תנועת הולכי רגל חופשית

ציר אוריינטציה אנכי מוטה ירוק ונוף 
מיקום הפקולטות משני צידי הציר
הצבת המבנים לפי מדרגות גובה

כניסה בסמוך למרכז הניהול
המבנים טובלים בירוק

 

תנועת רכב בהיקף ובציר חוצה קמפוס 
תנועת הולכי רגל מכוונת 

ציר אוריינטציה אופקי מוטה תנועת רכב 
חלוקה למבני ציבור ולפקולטות לפי הציר

הצבת המבנים במקביל לציר
כניסה ישירות אל הציר 

הירוק הוא שארית בין המבנים 

מבט  לנוף

גלעד קליין

מיקום הכניסה 
בסמוך למרכז הניהול

אוריינטציה

ציבורי/פקולטות

תנועת רכב/הולכי רגל

יחסי בינוי/שטחים פתוחים

סכמה כללית

תנועת רכב בהיקף בלבד 
תנועת הולכי רגל חופשית

ציר אוריינטציה אנכי מוטה ירוק ונוף 
מיקום הפקולטות משני צידי הציר
הצבת המבנים לפי מדרגות גובה

כניסה בסמוך למרכז הניהול
המבנים טובלים בירוק

 

תנועת רכב בהיקף ובציר חוצה קמפוס 
תנועת הולכי רגל מכוונת 

ציר אוריינטציה אופקי מוטה תנועת רכב 
חלוקה למבני ציבור ולפקולטות לפי הציר

הצבת המבנים במקביל לציר
כניסה ישירות אל הציר 

הירוק הוא שארית בין המבנים 

מבט  לנוף

גלעד קליין

מיקום הכניסה 
בסמוך למרכז הניהול
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תנועת רכב בהיקף בלבד 
תנועת הולכי רגל חופשית

ציר אוריינטציה אנכי מוטה ירוק ונוף 
מיקום הפקולטות משני צידי הציר
הצבת המבנים לפי מדרגות גובה

כניסה בסמוך למרכז הניהול
המבנים טובלים בירוק
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תנועת הולכי רגל מכוונת 

ציר אוריינטציה אופקי מוטה תנועת רכב 
חלוקה למבני ציבור ולפקולטות לפי הציר

הצבת המבנים במקביל לציר
כניסה ישירות אל הציר 

הירוק הוא שארית בין המבנים 

מבט  לנוף

גלעד קליין

מיקום הכניסה 
בסמוך למרכז הניהול

אוריינטציה
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תנועת רכב בהיקף בלבד 
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ציר אוריינטציה אנכי מוטה ירוק ונוף 
מיקום הפקולטות משני צידי הציר
הצבת המבנים לפי מדרגות גובה

כניסה בסמוך למרכז הניהול
המבנים טובלים בירוק

 

תנועת רכב בהיקף ובציר חוצה קמפוס 
תנועת הולכי רגל מכוונת 

ציר אוריינטציה אופקי מוטה תנועת רכב 
חלוקה למבני ציבור ולפקולטות לפי הציר

הצבת המבנים במקביל לציר
כניסה ישירות אל הציר 

הירוק הוא שארית בין המבנים 

מבט  לנוף

גלעד קליין

מיקום הכניסה 
בסמוך למרכז הניהול

אוריינטציה

ציבורי/פקולטות

תנועת רכב/הולכי רגל

יחסי בינוי/שטחים פתוחים

סכמה כללית

תנועת רכב בהיקף בלבד 
תנועת הולכי רגל חופשית

ציר אוריינטציה אנכי מוטה ירוק ונוף 
מיקום הפקולטות משני צידי הציר
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חלוקה למבני ציבור ולפקולטות לפי הציר

הצבת המבנים במקביל לציר
כניסה ישירות אל הציר 

הירוק הוא שארית בין המבנים 

מבט  לנוף

גלעד קליין

מיקום הכניסה 
בסמוך למרכז הניהול

אוריינטציה

ציבורי/פקולטות

תנועת רכב/הולכי רגל

יחסי בינוי/שטחים פתוחים

סכמה כללית

תנועת רכב בהיקף בלבד 
תנועת הולכי רגל חופשית

ציר אוריינטציה אנכי מוטה ירוק ונוף 
מיקום הפקולטות משני צידי הציר
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תנועת הולכי רגל מכוונת 

ציר אוריינטציה אופקי מוטה תנועת רכב 
חלוקה למבני ציבור ולפקולטות לפי הציר
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כניסה ישירות אל הציר 

הירוק הוא שארית בין המבנים 

מבט  לנוף

גלעד קליין

מיקום הכניסה 
בסמוך למרכז הניהול

אוריינטציה

ציבורי/פקולטות

תנועת רכב/הולכי רגל

יחסי בינוי/שטחים פתוחים

סכמה כללית

תנועת רכב בהיקף בלבד 
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ציר אוריינטציה אופקי מוטה תנועת רכב 
חלוקה למבני ציבור ולפקולטות לפי הציר

הצבת המבנים במקביל לציר
כניסה ישירות אל הציר 

הירוק הוא שארית בין המבנים 

מבט  לנוף

גלעד קליין

מיקום הכניסה 
בסמוך למרכז הניהול

אוריינטציה

ציבורי/פקולטות

תנועת רכב/הולכי רגל

יחסי בינוי/שטחים פתוחים

סכמה כללית

תנועת רכב בהיקף בלבד 
תנועת הולכי רגל חופשית

ציר אוריינטציה אנכי מוטה ירוק ונוף 
מיקום הפקולטות משני צידי הציר
הצבת המבנים לפי מדרגות גובה

כניסה בסמוך למרכז הניהול
המבנים טובלים בירוק

 

תנועת רכב בהיקף ובציר חוצה קמפוס 
תנועת הולכי רגל מכוונת 

ציר אוריינטציה אופקי מוטה תנועת רכב 
חלוקה למבני ציבור ולפקולטות לפי הציר

הצבת המבנים במקביל לציר
כניסה ישירות אל הציר 

הירוק הוא שארית בין המבנים 

מבט  לנוף

גלעד קליין

מיקום הכניסה 
בסמוך למרכז הניהול

אוריינטציה

ציבורי/פקולטות

תנועת רכב/הולכי רגל

יחסי בינוי/שטחים פתוחים

סכמה כללית

תנועת רכב בהיקף בלבד 
תנועת הולכי רגל חופשית

ציר אוריינטציה אנכי מוטה ירוק ונוף 
מיקום הפקולטות משני צידי הציר
הצבת המבנים לפי מדרגות גובה

כניסה בסמוך למרכז הניהול
המבנים טובלים בירוק

 

תנועת רכב בהיקף ובציר חוצה קמפוס 
תנועת הולכי רגל מכוונת 

ציר אוריינטציה אופקי מוטה תנועת רכב 
חלוקה למבני ציבור ולפקולטות לפי הציר

הצבת המבנים במקביל לציר
כניסה ישירות אל הציר 

הירוק הוא שארית בין המבנים 

מבט  לנוף

גלעד קליין

מיקום הכניסה 
בסמוך למרכז הניהול

אוריינטציה

ציבורי/פקולטות

תנועת רכב/הולכי רגל

יחסי בינוי/שטחים פתוחים

סכמה כללית

תנועת רכב בהיקף בלבד 
תנועת הולכי רגל חופשית

ציר אוריינטציה אנכי מוטה ירוק ונוף 
מיקום הפקולטות משני צידי הציר
הצבת המבנים לפי מדרגות גובה

כניסה בסמוך למרכז הניהול
המבנים טובלים בירוק

 

תנועת רכב בהיקף ובציר חוצה קמפוס 
תנועת הולכי רגל מכוונת 

ציר אוריינטציה אופקי מוטה תנועת רכב 
חלוקה למבני ציבור ולפקולטות לפי הציר

הצבת המבנים במקביל לציר
כניסה ישירות אל הציר 

הירוק הוא שארית בין המבנים 

מבט  לנוף

גלעד קליין

מיקום הכניסה 
בסמוך למרכז הניהול

אוריינטציה

ציבורי/פקולטות

תנועת רכב/הולכי רגל

יחסי בינוי/שטחים פתוחים

סכמה כללית

תנועת רכב בהיקף בלבד 
תנועת הולכי רגל חופשית

ציר אוריינטציה אנכי מוטה ירוק ונוף 
מיקום הפקולטות משני צידי הציר
הצבת המבנים לפי מדרגות גובה

כניסה בסמוך למרכז הניהול
המבנים טובלים בירוק

 

תנועת רכב בהיקף ובציר חוצה קמפוס 
תנועת הולכי רגל מכוונת 

ציר אוריינטציה אופקי מוטה תנועת רכב 
חלוקה למבני ציבור ולפקולטות לפי הציר

הצבת המבנים במקביל לציר
כניסה ישירות אל הציר 

הירוק הוא שארית בין המבנים 

מבט  לנוף

גלעד קליין

מיקום הכניסה 
בסמוך למרכז הניהול

אוריינטציה

ציבורי/פקולטות

תנועת רכב/הולכי רגל

יחסי בינוי/שטחים פתוחים

סכמה כללית

תנועת רכב בהיקף בלבד 
תנועת הולכי רגל חופשית

ציר אוריינטציה אנכי מוטה ירוק ונוף 
מיקום הפקולטות משני צידי הציר
הצבת המבנים לפי מדרגות גובה

כניסה בסמוך למרכז הניהול
המבנים טובלים בירוק

 

תנועת רכב בהיקף ובציר חוצה קמפוס 
תנועת הולכי רגל מכוונת 

ציר אוריינטציה אופקי מוטה תנועת רכב 
חלוקה למבני ציבור ולפקולטות לפי הציר

הצבת המבנים במקביל לציר
כניסה ישירות אל הציר 

הירוק הוא שארית בין המבנים 

מבט  לנוף

השוואה בין עקרונות התכנון של שלוש התוכניות המרכזיות 
 1952-1978 השנים  בין  הטכניון  קמפוס  פני  את  שעיצבו 
האתר  של  התכנונית  בתפיסה  שחלו  השינויים  על  מצביעה 
הקמפוס  את  שהביאו  השיקולים  ועל  זו,  תקופה  במהלך 

לתצורה העירונית בה הוא מצוי היום.  

1953, קלייןניתוח עקרונות

מיקום הכניסה 
בסמוך למרכז הניהול

אוריינטציה

ציבורי/פקולטות

יחסי בנוי/
שטחים פתוחים

מבט לנוף

1978, לוינג'ר1965, גלעד

תנועת רכב/
הולכי רגל
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2.5 השוואה - תוכניות קליין, גלעד ולוינג'ר

מאפייני  שלד הקמפוס כיום  1978, לוינג’ר  1965, גלעד  1952, קליין

קמפוס קומפקטי יותר
התנועה לא עובדת

אלכסנדרקליין

תנועת רכב בהיקף בלבד 
תנועת הולכי רגל חופשית

ציר אוריינטציה אנכי מוטה ירוק ונוף 
מיקום הפקולטות משני צידי הציר
הצבת המבנים לפי מדרגות גובה

כניסה בסמוך למרכז הניהול
המבנים טובלים בירוק

 

תנועת רכב בהיקף ובציר חוצה קמפוס 
תנועת הולכי רגל מכוונת 

ציר אוריינטציה אופקי מוטה תנועת רכב 
חלוקה למבני ציבור ולפקולטות לפי הציר

הצבת המבנים במקביל לציר
כניסה ישירות אל הציר 

הירוק הוא שארית בין המבנים 

קמפוס קומפקטי יותר
התנועה לא עובדת

אלכסנדרקליין

תנועת רכב בהיקף בלבד 
תנועת הולכי רגל חופשית

ציר אוריינטציה אנכי מוטה ירוק ונוף 
מיקום הפקולטות משני צידי הציר
הצבת המבנים לפי מדרגות גובה

כניסה בסמוך למרכז הניהול
המבנים טובלים בירוק

 

תנועת רכב בהיקף ובציר חוצה קמפוס 
תנועת הולכי רגל מכוונת 

ציר אוריינטציה אופקי מוטה תנועת רכב 
חלוקה למבני ציבור ולפקולטות לפי הציר

הצבת המבנים במקביל לציר
כניסה ישירות אל הציר 

הירוק הוא שארית בין המבנים 

תוכנית לוינג’ר. מקור: http://pages.uoregon.edu/rlov/Portfolioתוכנית גלעד. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניוןסקיצה של תוכנית קליין על גבי שער “ידיעות הטכניון”, דצמבר 1953

תנועת רכב בהיקף בלבד
תנועת הולכי רגל חופשית

ציר אוריינטציה אנכי מוטה ירוק ונוף

מיקום הפקולטות משני צידי הציר
הצבת המבנים לפי מדרגות גובה

כניסה בסמוך למרכז הניהול
המבנים טובלים בירוק

תנועת רכב בהיקף ובציר חוצה קמפוס
תנועת הולכי רגל מכוונת

ציר אוריינטציה אופקי מוטה תנועת רכב

חלוקה למבני ציבור ולפקולטות לפי הציר
הצבת המבנים במקביל לציר

כניסה ישירות אל הציר
הירוק הוא שארית בין המבנים

תנועת רכב בהיקף ועד מרכז הקמפוס
תנועת הולכי הרגל מקבלת חשיבות

ציר אוריינטציה אופקי ואנכי
הציר האופקי הופך בחלקו לטיילת

אין התייחסות
אין התייחסות

כניסה ישירות אל הציר
שיקום וטיפוח הסביבה הנופית בקמפוס

תנועת רכב בהיקף הקמפוס
תנועת הולכי הרגל בציר רוחב מרכזי

ציר אוריינטציה אופקי ואנכי 

פיתוח במדרגות טופוגרפיה
הפורום כמוקד
ציר ירוק מרכזי

סיכום עקרונות התכנון
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2.5 השוואה - תוכניות קליין, גלעד ולוינג'ר

ההשוואה בין תכניות האב לקמפוס הטכניון בנווה שאנן ולקמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם 

בירושלים היא רלוונטית ומעניינת במיוחד. שני הקמפוסים, אשר תוכננו באותה שנה )1953(, ממוקמים 

באזור בעל טופוגרפיה הררית )בניגוד לתל אביב ובר-אילן(. ניכר כי הם בעלי עקרונות תכנון דומים: 

ציר מרכזי לתנועת הולכי רגל, תוך הפרדה בינם לבין תנועת כלי הרכב, מרחב ציבורי פתוח וירוק בעל 

אופי נופי טבעי ובניינים הפזורים בקומפוזיציה חופשית. השוני העיקרי בין תכנית קליין לטכניון ובין 

תכנית גבעת רם הוא מיקום ציר הולכי הרגל ביחס לטופוגרפיה. בגבעת רם ציר הולכי הרגל ממוקם 

לאורך קווי הגובה, בעוד שבטכניון, לפי תכנית קליין, ציר הולכי הרגיל ניצב לקווי הטופוגרפיה )דבר 

ששינה גלעד בתוכניתו שקבעה את ציר התנועה המרכזי בקמפוס גם כן לאורך קווי הגובה(.

רחבת הכניסה הראשית לקמפוס, 1964. מקור: קרויאנקר, ד. )2002(.

הטכניון - קליין )1953(:

מיקום הכניסה בסמוך 
למרכז הניהול

אוריינטציה

ציבורי/פקולטות

הטכניון - גלעד )1965(: גבעת רם )1953(:

הערה: הסכמות אינן לפי קנה מידה.

שטח הטכניון 1,300 דונם 

שטח גבעת רם: 800 דונם

קמפוס גבעת רם, כיום. מקור: חוברת “בשבילי הקמפוס. סיור בקמפוס אדמונד י’ ספרא בגבעת רם” 

תנועת רכב/
הולכי רגל

יחס בינוי/
שטחים פתוחים

עקרונות תכנית גבעת רם מול עקרונות תכנית קליין וגלעד לטכניון
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2.6 התפתחות הקמפוס לאורך השנים

מיקום הקמפוס העתידי חוואסהנווה שאנן

)פסגת  ח’רייבה  בין  תחום  אשר  כשטח  מ1945  אויר  בתצלום  מופיע  הקמפוס  הוקם  עליו  השטח 
הישוב  לבין  )ממערב(  בחיפה  שאנן  נווה  שכונת  ובין  )מצפון(  ק”מ  ה4.5  ומחצבת  מדרום  הכרמל( 
הבריטים  ע”י  בוצע  אשר  ייעור  בחלקו,  מיוער  היה  השטח  ממזרח.  מנשר(  חלק  )לימים  ח’וואסה 
עוברת  השטח  בלב  הסביבה.  לתושבי  ונופש  לפנאי  השטח  את  ליעד  מנת  על  ה40  שנות  באמצע 
בחיפה.  שאנן  נווה  שכונת  לבין  מנשר(  חלק  )לימים  ח’וואסה  בין  המקשרת  דרך  למערב  ממזרח 
אש.   שבילי  הם  אלו  הנראה  כפי  לצפון,  מדרום  שבילים  שני  גם  חוצים  המיועד  האיזור  את 

תצלום אויר, 1945. מקור: עיריית חיפה

מצב קיים, 1945
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2.6 התפתחות הקמפוס לאורך השנים

עד 1963 
עד 1975 
עד 1981 
עד 1991 
עד  2015 

נבנה או בשלבי בניה 

.1981 ������� ��� ������ ���� ���� ��� ���� ��� ,(1963,1975,1991,2015) ������ �“�� :����� ������� �“� ����� ����

נשרנווה שאנן

אווירונאוטיקה

הפורום

פישבך

הוקמו   1963 לבין  - המבנה הראשון(  לאווירונאוטיקה  )בניית הפקולטה   1953 בין השנים 
בקמפוס מבנים עבור הפקולטות: אווירונאוטיקה, פיזיקה, הנדסת חשמל, הנדסה חקלאית 
וכימיה. עוד הוקמו מבני ציבור )בנין צ’רצ’יל, הספריה המרכזית( ומבני מעונות וספורט. ניתן 
לראות כי  עד ל1963 רוב המבנים שהוקמו נאמנים לתוכנית קליין ואכן נוצר ציר אוריינטציה 
מרכזי נופי-ירוק בלב הקמפוס. המבנים היחידים אשר בשלב זה חרגו מתוכנית קליין הינם 
שלושת מבני הפורום אשר נבנו בקצה הציר במקום באיזור המיועד להם בתוכנית - ממערב 
לציר. הקמפוס כולו היה מורכב ממבנים בודדים טובלים בירק בינות לעצי החורשה הקיימת.

המפה הוכנה ע"י המסמכים הבאים: תצ"א הטכניון )1963,1975,1991,2015(, מפת בנייה לפי שנים בתוך תוכנית האב לטכניון 1981.תצלום אויר, 1963. מקור: ספריית  המדיה אונ’ חיפה

1963
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2.6 התפתחות הקמפוס לאורך השנים

עד 1963 
עד 1975 
עד 1981 
עד 1991 
עד  2015 

נבנה או בשלבי בניה 

.1981 ������� ��� ������ ���� ���� ��� ���� ��� ,(1963,1975,1991,2015) ������ �“�� :����� ������� �“� ����� ����

גלעד אשר  תוכנית  מהותי בעקבות  שינוי  תכנון הקמפוס  עבר   1975 לבין   1963 בין השנים 
התנועה  סכמת  את  שינתה  ובכך  מזרח-מערב  העובר  הראשי  התנועה  ציר  את  התוותה 
בקמפוס. הקמפוס שהתהווה באמצע שנות ה70  אינו שומר על האופי הירוק והפראי למחצה 
כפי שהיה באמצע שנות ה60. במקום מבנים 'פזורים ביער' ניתן לראות בינוי ופיתוח נרחבים 
כ”שארית”. הקמתם של  אותם  איכותיים אלא משאירים  פתוחים  יוצרים שטחים  אינם  אשר 
והצרתו המכוונת  הירוק שהתווה קליין  תוואי הציר  ואולמן על  בית הסטודנט  מבני הסנאט, 
מ90 מטרים ל45 מטרים1, הובילה לכך שהציר הירוק איבד את חשיבותו המקורית והפך משני. 

נשרנווה שאנן אולמן

אווירונאוטיקה

הפורום

פישבך

תצלום אויר, 1975. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון
1. עוד על כוונותיו התכנוניות של שלמה גלעד במיקום בית הסטודנט ובניין 
אולמן ראו ראיון עם אורליה קירמאיר בפרק 7, נספחים

המפה הוכנה ע"י המסמכים הבאים: תצ"א הטכניון )1963,1975,1991,2015(, מפת בנייה לפי שנים בתוך תוכנית האב לטכניון 1981.

1975
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2.6 התפתחות הקמפוס לאורך השנים

תואמים  שחלקם  מבנים  של  שורה  הטכניון  בקרית  נבנו   1981 לבין   1975 השנים  בין 
לעקרנונות תוכנית גלעד )תוכנית האב שהייתה אז בתוקף( וחלקם אינם מתייחסים אליה. 
ניתן לראות כי בכל האיזורים שהיו מבונים ב1975 הפיתוח המשיך גם אל תוך שנות ה80.

עד 1963 
עד 1975 
עד 1981 
עד 1991 
עד  2015 

נבנה או בשלבי בניה 

המפה הוכנה ע"י המסמכים הבאים: תצ"א הטכניון )1963,1975,1991,2015(, מפת בנייה לפי שנים בתוך תוכנית האב לטכניון 1981.���� ����� �“� ������� �����: ��“� ������ (1963,1975,1991,2015), ��� ���� ��� ���� ���� ������ ��� ������� 1981.

1981
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2.6 התפתחות הקמפוס לאורך השנים

עד 1963 
עד 1975 
עד 1981 
עד 1991 
עד  2015 

נבנה או בשלבי בניה 

.1981 ������� ��� ������ ���� ���� ��� ���� ��� ,(1963,1975,1991,2015) ������ �“�� :����� ������� �“� ����� ����

נשרנווה שאנן אולמן

אווירונאוטיקה

הפורום

פישבך

תצלום אויר, 1991

מבונה  הטבעת  בכביש  הכלוא  שהשטח  לראות  ניתן   1991 לבין   1981 השנים  בין 
מלשמש  חדל  שבינתיים  הרוחב,  ציר  לאורך  קטנים  שטחים  מלבד  לחלוטין,  כמעט 
הקמפוס. בלב  המרכזי  לחניון  עד  רק  הגיע  זאת  ותחת  הקמפוס  את  החוצה  ככביש 

המפה הוכנה ע"י המסמכים הבאים: תצ"א הטכניון )1963,1975,1991,2015(, מפת בנייה לפי שנים בתוך תוכנית האב לטכניון 1981. תצלום אויר, 1991. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון

1991
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2.6 התפתחות הקמפוס לאורך השנים

עד 1963 

עד 1975 

עד 1981 

עד 1991 

עד  2015 

נבנה או בשלבי בניה 

המפה הוכנה ע“י המסמכים הבאים: תצ“א טכניון (1963,1975,1991,2015), מפת בניה לפי שנים בתוך תוכנית האב לטכניון 1981.

נשרנווה שאנן אולמן

אווירונאוטיקה

הפורום

פישבך

היו  שלא  חדשים  באיזורים  מואץ  פיתוח  הקמפוס  עבר   2015 לבין   1991 השנים  בין 
)כפר  הקמפוס  מערב  ודרום  מזרח(  )מעונות  הקמפוס  מזרח  דרום  כה:  עד  מבונים 
בפריפריה  אלה  מעונות  גם  נבנו  השנים,  לאורך  שבוצע  למה  בהתאם  המשתלמים(. 
השטחים  על  נוספים  פקולטות  מבני  נבנו  הטבעת  כביש  שבתוך  בשטח  הקמפוס.  של 
בניה  לתוספות  זכה  הקמפוס  מרכז  כך,  בתוך  זה.  בשטח  נותרו  שעוד  האחרונים  הפנויים 
נופי אינטנסיבי שכלל את הפיכת החניון המרכזי למדשאה ולחלק מהטיילת. לצד טיפול 

לספק  מנת  על  הקמפוס  של  והאיכותיים  הותיקים  מבניניו  כמה  נהרסו  גם  אלו  בשנים 
ועכסה  דניאל  הפרויקט,  אדריכלי  את  שזיכו  העמים  מעונות   .1 חדשים:  למבנים  מקום 
מיקום.  באותו  מעונות  מבני  מהקמת  כחלק  נהרסו   ,1969 בשנת  רכטר  בפרס  חבקין, 
כחלק  ונהרס  חבקין  דניאל  אדר'  ע"י  הוא  גם  שתוכנן  סלינג'ר,  ע"ש  ההארחה  בית   .2
קונוף(  ע"ש  )בנין  בסמ"ת  המקצועי  הספר  בית  בנין   .3 מעונות.  מבני  אותם  מהקמת 
ע"ש  החיים   מדעי  מבנה  בניית  בזמן  שנהרס   , השמשוני  אביה  האדר'  של  בתכנונו 
חניה1. כמגרש  היום  משמש  המבנה  של  השטח   .2007 שנת  בסביבות  אמרסון, 

 

Maps B144 :המפה הוכנה ע"י המסמכים הבאים: תצ"א הטכניון )1963,1975,1991,2015(, מפת בנייה לפי שנים בתוך תוכנית האב לטכניון 1981.תצלום אויר, 2013. מקור
1. ראיון עם אדר' אורליה קירמאיר. לראיון המלא ראו פרק 7, נספחים

2015
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2.7 התפתחות מרכז הקמפוס

אולמן,  בנין  הסטודנט,  בית  הפורום,  מבני  את  הכולל  האיזור  הינו  הקמפוס  מרכז 
והטיילת. הגדול  הדשא  ביניהם,  הכלואים  הפתוחים  והשטחים  ואמאדו,  סגו  מבני 

כל  לאורך  לקמפוס  השונות  האב  בתוכניות  להתייחסות  מרכזי  נושא  היווה  האיזור 
מוקדם  תכנון  של  תולדה  איננו  כיום,  מכירים  שאנו  כפי  הקמפוס  מרכז  איזור  השנים. 
הנוכחית.  לצורתו  ושהובילו  השני  בעקבות  אחד  שקרו  תכנון  תהליכי  של  אלא 
טכניוני.  הכלל  התכנון  לתהליך  בוחן”  “מקרה  בבחינת  הינה  היום  למצבו  עד  התפתחותו 

של  מנהלתי  הציבורי-  במרכז  ראו  וגלעד(  )קליין  לקמפוס  הראשונות  התוכניות 
בתוכניותיהם:  אליו  והתייחסו  ליבו  את  לפורום(  לימים  שהפך  )מה  הקמפוס 
לציר  בסמוך  לקמפוס,  הכניסה  כנקודת  ראה  שהוא  במה  אותו  מיקם  קליין 
נוספת. ציבורית  צלע  לו  הוסיף  ובכך  הסטודנט  בית  את  אליו  הפנה  וגלעד  הירוק 

שטחים  מיעוט  ועם  מאוד  למבונה  הקמפוס  את  הפכה   )1966 )לאחר  גלעד  תוכנית  מימוש 
חניה  מגרש  במרכזו  והגדירה  הרוחב  כביש  עם  הקמפוס  לב  את  חצתה  התוכנית  פתוחים. 
הרגל  כשהולכי  מכוניות  ע”י  הנשלט  לאיזור  הקמפוס  מרכז  הופך  ה70  שנות  באמצע  גדול. 
הרוחב.  כביש  תחת  במנהרה  לעברו  צריכים  לצפון  מדרום  הקמפוס  את  לחצות  הרוצים 

בסוף שנות ה70, זיהה לוינג’ר את המצב הבעייתי של מרכז הקמפוס והגדיר ש”במצבו הנוכחי, 
ציין כי דרוש לקמפוס מקום שיכול “אפשרויות פגישה, מנוחה,  ניכר בבירור”. לוינג’ר  הוא אינו 
שתיה, אכילה והשתרעות בשמש”. בניגוד לעבר בו מרכז הקמפוס נחשב לאיזור הפורום, לוינג’ר 
גלעד(  )מתוכנית  הרוחב  כביש  עם  קליין(  )מתוכנית  הירוק  הציר  נפגשים  בו  האיזור  את  הציע 
לטיילת. הכביש  של  המזרחי  חלקו  והפיכת  במקום  החניה  מגרש  הקטנת  תוך  הקמפוס  כלב 

מגרש  להפיכת  ביחס  הצעות  מספר  הוצעו   ,2000 לשנת  ועד  לוינג’ר  בתוכנית  החל 
וטאוב(  סגו  )אמאדו,  מבנים  מספר  הוקמו  הזמן  ובאותו  פתוח  ציבורי  למרחב  החניה 
יותר. למוגדר  האיזור  את  והפכו  לוינג’ר  שזיהה  האיזור  סביב  מבונה  מסגרת  יצרו  אשר 
גדולה,  מדשאה  הכולל  פתוח  ציבורי  למרחב  המרכזי  החניון  הוסב   2000 בשנת 
הקמפוס,  מרכז  בדפנות  כולל  נופי  וטיפול  מזרקות  ומדרגות,  הליכה  שבילי 
אהרונוסון. שלמה  הנוף  אדריכל  תכנון  ולפי  לוינג'ר  תוכנית  לעקרונות  בהתאם 

הפורוםתוכנית לוינג’ר, 1978תוכנית קליין, 1953

הפורום

סגו

סגו

אמאדו

אמאדו

אווירונאוטיקה

אווירונאוטיקה

שער נו”ש

שער נו”ש

פישבך

פישבך

אולמן

אולמן

סגו

אמאדו

בית 
הסטודנט

הדשא 
המרכזי

לב הקמפוס. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון

מימוש תוכנית קליין, 1955

תוכנית לוינג’ר, 1978

מימוש תוכנית גלעד, 1966

הפורום

מיקום לב הקמפוס ביחס לקרית הטכניון

לב הקמפוס, חלוקה פונקציונלית

רקע
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2.7 התפתחות מרכז הקמפוס

של  והמנהלה  הציבור  מבני  את  מאגדת  קליין  תוכנית 
הטכניון הכוללים מבנה אדמינסטרציה, ספריה ואודיטוריום 
הטבעת,  כביש  בתוך  אותם  וממקמת  הגדול”(  )”האולם 
סמוך לנקודה בה הוא נפגש עם הציר הירוק. היות ונקודה זו 
הייתה נקודת הכניסה לטכניון, המקום בו כביש הכניסה אל 
הפונקציות  למיקום  יש  כביש הטבעת,  עם  נפגש  הקמפוס 
האלה חשיבות רבה והן הופכות את מצבור מבני המנהלה, 
"הפורום", לשער הכניסה אל הקמפוס דרכו נחשף המתאר 
של הקמפוס והמבט אל "משטח הירק המרכזי". יצויין שגם 
בתוכנית לקמפוס הטכניון בטירת הכרמל מוקמו הפונקציות 
וכאלמנט  לכניסה  בסמוך  הקמפוס"  "מרכז  של  הציבוריות 

תחום למשטח הירק המרכזי.

מבני הפורום בטכניון )הספריה, מבנה הסנאט ואולם צ'רצ'יל( 
בתכנונם של שרון ואילסון, החלו מוקמים החל משנת 1958 
ועד לשנת 1964 בעקבות תחרות אדריכלית שהתקיימה בשנת 
הספריה  לאחריו   )1959( צ'רצ'יל  אולם  הוקם  ראשית   .1955
אלה,  מבנים  שלושת   .)1964( הסנאט  בנין  ולבסוף   )1962(
לרבות הרחבה מרובת המפלסים שהם חובקים, מהוים את 
החזית הדרומית של מרכז הקמפוס. המבנים היו מימוש של 
רעיונו של קליין למתחם הכולל את מבני הציבור והמנהל של 
הטכניון, אך בניגוד לסכמת קליין המקורית1 הם הוקמו על 
תוואי הציר הירוק ולא בצידו כאשר קומת העמודים המפולשת 
של בית הסנאט ממשיכה לכאורה את הציר הפתוח אל הנוף2. 

השטח שמצפון ומדרום לפורום נשאר עם החורש המקורי. 

 

 

הפורום

תצלום אויר, 1963. מקור: ספריית המדיה אונ’ חיפהתצלום אויר, 1945. מקור: עיריית חיפה
מהווה  אשר  התחרות  איזור  את  קליין  משרטט   )1953( המקורית  קליין  לתוכנית  יותר  מאוחר  במסמך   .1
והכיר  שידע  כך  התחרות  משופטי  אחד  היה  עצמו  קליין  המרכזי.  הירק  משטח  של  הדרומית  הדופן  את 
.26 עמ'  ראו  המאוחר  המסמך  על  להרחבה  שלו.  המקורית  מהסכמה  הפורום   במיקום  השינוי   את 

2. ראו כרטיס מבנה הפורום בפרק 5.

19531964התפתחות לאורך השנים  לאחר הקמת הפורוםתכנון מוקדם, תוכנית קליין
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2.7 התפתחות מרכז הקמפוס

1965 - תוכנית גלעד,  תוכנית האב השניה לקמפוס משנת 
הציעה להעביר כביש רוחב מהכניסה לקמפוס ועד למפגש 
ויצירת ציר תנועה  שלו עם כביש הטבעת במזרח הקמפוס 
ראשי לכלי רכב.  כמו כן, הציעה התוכנית להצר את הציר 
כביש  תחומי  בתוך  בינוי  ולהוסיף  קליין  מתוכנית  הירוק 

הטבעת ליצירת תחושה עירונית וקומפקטית.

היתה  הקמפוס  מרכז  על  גלעד  תוכנית  של  השפעתה 
צורתו לשנים הקרובות.  החלטתו של  וקבעה את  מכרעת 
גלעד למקם את בית הסטודנט בתור הצלע הרביעית של 
קליין,  של  המקורי  הירוק  הציר  את  להקטין  ובכך  הפורום 
לקביעת  בהמשך  שהוביל  רבה  משמעות  בעל  צעד  היתה 
מיקומו של בנין אולמן בהמשך אותו ציר. שני המבנים הנ”ל 
יוצרים את הצלע המזרחית של מרכז הקמפוס ומגדירים ציר 

ירוק ברוחב 45 מטרים.

מבחינת תנועה, מרבית השטח שבין כביש הרוחב שהעביר 
גלעד לבין מבני הפורום יועדו למגרש חניה ותחנה מרכזית 

לאוטובוסים.

תוכנית   -  1979 משנת  לקמפוס  הסביבתית  האב  תוכנית 
לוינג'ר, עסקה רבות באיזור מרכז הקמפוס כשהיא מנסה 
הקמפוס.   באי  כל  עבור  ופנאי  שהיה  כאיזור  אותו  לארגן 
הפורום  מבני  בין  נופי  פיתוח  זה  באיזור  הציעה  התוכנית 
ועד לכביש הרוחב, הפיכת מגרש החניה לגן מרכזי וסגירת 

כביש הרוחב והפיכתו לטיילת להולכי רגל.  

במהלך שנות ה70 ובמיוחד בעקבות תוכנית לוינג’ר, הוחלט 
לכביש  ולהפכו  עוברת  לתנועה  הרוחב  כביש  את  לסגור 
חלקו  החניה.  למגרש  ועד  שאנן  נווה  משער  מוצא  ללא 

המזרחי הפך לטיילת להולכי רגל. 

הצפון- בפינתו  אמאדו  בנין  הוקם  ה80  שנות  בראשית 
מקביל  כשהוא  הקמפוס  הקמפוס  מרכז  של  מערבית 

לכביש הרוחב והופך לחזית הצפונית שלו.

של  בתכנונם  האמפיתאטרון  הוקם  ה80'  שנות  בסוף 
האדריכלים פטר בוגוד ויוניס פיגרדו. האמפיתאטרון הוקם 
בשטח המונמך שנוצר בין מגרש החניה לבין בנין אמאדו, 

ויצק תוכן ציבורי חדש לאיזור בהתאמה לתוכנית לוינג'ר.

ומוסיף  “יושב” על גג בניין אמאדו  בנין סגו שהוקם ב1993 
אגף חדש שחזיתו הדרומית גובלת במגרש החניה. במקביל 
להקמת המבנה הוקמו גם מדרגות בדופן המערבית של בנין 
לבניין  התחתונה  לכניסה  ועד  החניה  ממגרש  היורדות  סגו 
נופיים  אלמנטים  המשלבות  הרחבות  המדרגות  אמאדו. 
)מכונות היום כ"מדרגות הצרפתיות"(,  תוכננו ע"י אדר' גליה 
לאולמן  החדשה  והכניסה  המדרגות  את  גם  שתכננה  וויזר 

מכיוון הטיילת המרכזית באותן השנים.

בניין סגו ביחד עם האמפיתאטרון מהווים את דופנו של ציר 
הופך  הוא  בה  בנקודה  הקמפוס  מרכז  של  המרכזי  הרוחב 

מכביש ואיזור חניה לטיילת להולכי רגל.

איזור "לב הקמפוס" )מסומן בקווקו ירוק במפה התחתונה(
תצורתו  את  קיבל  אשר  הקמפוס  מרכז  של  גרעינו  הינו 
הנוכחית בתוכניתו של אדריכל הנוף שלמה אהרונסון בשנת 
לוינג'ר  עוד בתוכנית  זה החלה  לגרעין  12000. ההתייחסות 
והמליצה  זה  לאיזור  התאורטי-סכמטי  הרקע  את  שהיוותה 
חברתית  לפעילות  אמצעי,  בלתי  מפגש  מקום  יצירת  על 
ותרבותית. אופן מימוש המלצה זו נבחן גם כחלק מתוכנית 
הבא(  בעמוד  לתוכנית  חלופות  )ראו   21987 בשנת  האב 

והיוותה את הרקע התכנוני לשינוי האיזור. 

בתחילת שנות ה2000 הוקם בניין טאוב  בפינה המערבית 
מרכז   של  המערבית  דופנו  נוצרה  ובכך  החניה  מגרש  של 
"לב  )שכונתה  לאיזור  אהרונסון  של  בתוכניתו  הקמפוס. 
הקמפוס"( החניה פינתה את מקומה לטובת הדשא המרכזי, 
שכעת הפך לאיזור מוגדר ותחום במבנים. במקביל, הוארכה 
באיזור  הנופי  והטיפול  וטאוב,  סגו  לבניינים  עד  הטיילת 
שבינה לבין הפורום ובית הסטודנט פותח והוסדר עם שבילי 

הליכה, טרסות ישיבה ומפלי מים. 

 

 

הפורום

הפורום

הפורום

"לב הקמפוס". מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניוןתצלום אויר, 1996. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניוןתצלום אויר, 1984. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניוןתצלום אויר, 1975. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון
הקמפוס"   "לב  לאיזור  נוספות  התייחסויות   .1
וסקיצת התכנון של אהרונסון לאיזור זה ניתן למצוא 

בעמוד הבא.
קירמאיר,  אורליה  הורכב מאדר'  צוות התוכנית   .2

אדר' יעקב יער ואדר' נוף אורי מילר

1975198819932015 מצב נוכחי -טיפול באיזור לב הקמפוס לאחר הקמת בנין סגו תוכנית לוינג'ר ומימושהתוכנית גלעד ומימושה
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2.7 התפתחות מרכז הקמפוס

הצעה ללב הקמפוס - הטרסות וגן המזרקה, מתוך תוכנית לוינג'ר. 
http://pages.uoregon.edu/rlov/Portfolio :מקור

הצעה ללב הקמפוס. אדר' נוף שלמה אהרונסון. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה בטכניון.

הצעה ללב הקמפוס. אדריכל יעקב יער. מקור: ארכיון אגף בינוי 
ותחזוקה בטכניון.

הצעה ללב הקמפוס. אדריכל יעקב יער. מקור: ארכיון אגף בינוי 
ותחזוקה בטכניון.

האב  תוכנית  מתוך  הקמפוס  מרכז  לפיתוח  חלופת 
שונות:  מרחביות  תפיסות  מספר  בוחנות  החלופות   .1987

צ'רצ'יל, בית הסטודנט   בין בנין  בינוי חדש  יצירת  חלופה א-      
ומשלבת  ההיסטורי,  הקמפוס  לב  את  שמחזקת  כפעולה  ואולמן- 
חזית אל ציר רוחבי שמתוכנן להיות ציר עירוני פעיל עם תוספת בניה. 

ספורט  מרכז  בין  המקשר  רוחב  ציר  יצירת  ב-  חלופה 
הקמפוס  לב  מיקום  הקמפוס.  ללב  הבריכה(  )מתחם  קיים 
החדש.  הרוחבי  והציר  הירק(  )ציר  האורכי  הציר  במפגש 

לאולמן,  הספורט  ממרכז  רוחבי  טיילת  ציר  המשך  ג-  חלופה 
בנקודת   )"Campus Mall  "( מסחרי  למרכז  הקמפוס  לב  והפיכת 
החיבור בין ציר האורך )ציר הירק( וציר הרוחב ימוקם האמפיתאטרון 
ותרבותית. חברתית  לפעילות  פלטפורה  המייצר  חדש,  כמוקד 

א

ב

ג

ציר ירוק

ציר עירוני

בינוי מוצע

בינוי קיים
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3.1 תכסית: ייעור הקמפוס לאורך שנים פרק 3 - מבוא

עד 1945 
עד 1963 
עד 1975 
עד 1992 

עד  2015 

נטיעות וייעור

עד 1945 
עד 1963 
עד 1975 
עד 1992 

עד  2015 

נטיעות וייעור

ייעור לפי תצ"א משנת 1964ייעור לפי תצ"א משנת 1945

עד 1945 
עד 1963 
עד 1975 
עד 1992 

עד  2015 

נטיעות וייעור
עד 1945 
עד 1963 
עד 1975 
עד 1992 

עד  2015 

נטיעות וייעור

ייעור לפי תצ"א משנת 2015ייעור לפי תצ"א משנת 1992ייעור לפי תצ"א משנת 1975

חשוף  שטח  היה  הטכניון  לקמפוס  הפך  שלימים  השטח 

ועצים  שיח,  ובני  שיחים  נמוכה,  מקומית  צמחיה  עם  וטרשי, 

בודדים. בשנות ה- 30 ננטע השטח ביערות אורנים וברושים, 

ע"י  הבריטים מתוך כוונה לספק שטח לפעילות פנאי ונופש 

לתושבי העיר החדשה.  בתצ"א משנת 1945 כבר רואים יער 

חדש  למיקום  החלטה  כשהתקבלה   ,1952 בשנת  מפותח. 

של הטכניון בנווה שאנן, ולא בטירת הכרמל )ראו פרק 1.4( 

 land registry( ההתנגדות הנחרצת של משרד רישום הקרקע

office( לא הועילה, למרות טענות שהועלו בדבר תקנות על 

הטכניון,  מיקום  תכנית  לקידום  כתנאי  עצים.  עקירת  איסור 

העתידי  הנזק  על  כפיצוי  מאסיביות  נטיעות  לבצע  הובטח 

של פארק לאומי נווה שאנן. הנטיעות החדשות נעשו בחלקן 

נשר.  ממעברת  ,חלקם  חדשים  עולים  של  דחק  עבודות  ע"י 

40,000 עצים ננטעו, עם השנים הלך היער הגדל, לצד עצים 

נשמר.  היער  ומראה  חדשים,  ננטעו  הפיתוח  בשל  שנעקרו 

בחלק  היער  בהרחבת  להבחין  ניתן   1975 של  בתצ"א 

הטכניון".  "יער  היום  להיות  שהפך  למה  הדרומי, 

פרק זה סוקר את המורשת הנופית של הטכניון, הכוללת את הנוף 
הטבעי במקום לצד יחידות הנוף  המתוכננות שנוספו בקמפוס 
לאורך שנות בנייתו. הסקר מבקש להתחקות אחר התפיסות 
הנופיות שהובילו את מתכנני הקמפוס מראשיתו, ואת ביטויין של 
תפיסות אלה בשטח הקריה.  הפרק מתמקד בנושאים הבאים:

עמ' 53-60: תכסית- היער הטבעי והגישה לשילובו במרחב 
הקמפוס לאורך השנים

עמ' 61-71: תפיסת הגנים מעשה ידי אדם בתכנון בקמפוס
עמ' 72-75: תפיסת התנועה בקמפוס לאורך התקופות 

הקמפוס  של  התכנונית  התפתחותו  את  בוחן  הסקר 
בבנייה  דרך  אבני  מהוות  אשר  תקופות  ארבע  לאורך 
אלה  תקופות  הקמפוס.  של  הנופית  התפיסה  של  והתוויה 
השנים,  במהלך  שהוכנו  אב  תוכניות  בארבע  מבוטאות 
הקודם:   בפרק  גם  תכנונית  מבט  מנקודת  נותחו  ושחלקן 

- תכנית אב ראשונה- תכנית קליין שהוכנה ע"י האדריכל 
אלכסנדר קליין בשנת 1952. 

- תכנית אב שניה- תכנית גלעד שהוכנה ע"י האדריכל 
שלמה גלעד בשנת 1964.  

- תכנית שלישית- תכנית האב הנופית הראשונה שהוכנה 
לטכניון ע"י אדריכל הנוף האמריקאי רון לוינג'ר בשנת 1978. 

- תכנית אב רביעית- פותחה בשנת 1987 ע"י אדריכל יעקב 
יער, אדריכלית הטכניון אורליה קירמאיר, ואדריכל הנוף אורי 

מילר ממשרד אדריכלי נוף  "תכנון נוף" )היום 'מנעד'(.

חשוב לזכור שמקצוע אדריכלות הנוף הינו מקצוע צעיר יחסית. 
עת הוכנו שתי התכניות הראשונות לקמפוס היתה  התפיסה 
התכנית.  אדריכל  של  חלקו  מנת  הפיזי  וביטוייה  הנופית 
התכנית הנופית הראשונה של הקמפוס הוכנה ע"י אדר' נוף 
באמצע  ששהה  ארה"ב,  אורגון,  מאונברסיטת  לוינג'ר  רון 
נוף  לתכנון  המסלול  מקימי  מצוות  כחלק  בארץ  ה-70'  שנות 
להכין  הטכניון  נשיא  ע"י  והוזמן  לארכיטקטורה,   בפקולטה 
נופית ראשונה כתגובה לתנופת בינוי גדולה בתחילת  תכנית 
בעקבותיה.  המשמעותית  הנופית  ולפגיעה   ,70 ה-  שנות 

שנות  בשלהי  הבשילו  לוינג'ר  תכנית  של  הפיזיים  ביטוייה 
ממנה,  גדול  חלק  שאימצה  מילר  תכנית  במסגרת  ה-80, 
החדש.  בתכנון  וביטוייה  הנופית,  החשיבה  את  והרחיבה 
חשובות  דרך  אבני  מהוות  לעיל  שפורטו  התקופות  ארבע 
ומערכת  יער"  "קמפוס  של   הנופית  התפיסה  בהתפתחות 
המקומי.  והנוף  הקמפוס  מבני  היער,  בין  המרתקת  היחסים 
כפי שיודגם בגוף הפרק,  מערכת זו של יחסי גומלין ייחודיים 
קמפוס  של  פירושו  את  השנים,  לאורך  שאיפשרה  היא 
גדול בו פזורים בניינים, דבר אשר שיחרר  הטכניון כגן אחד 

טיפוסיים.  קמפוס  גני  ביצירת  הצורך  את  לחלוטין  כמעט 

עד 1945 
עד 1963 
עד 1975 
עד 1992 

עד  2015 

נטיעות וייעור
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3.1 תכסית: הטכניון- קמפוס יער

ייחודיות ורוח המקום הינה ללא ספק קמפוס יער. מקבץ 

של בניינים השונים זה מזה, הפזורים בתוך יער.  עם השנים 

ועם התבגרות היער התרחבה הצמרת, והמרחב הפתוח 

הטבע.  בלב  השוכן  קמפוס  של  גבוהות  איכויות  קיבל 

מענין לראות בתכניות פיתוח היסטוריות )למשל- תכנון 

כיכר ריסמן ליד הפקולטה לכימיה, משנת 1963 בתכנון 

של אדריכלי נוף  מילר בלום ראו פרק -6.1 גנים בקמפוס( 

אורן  עצי  של  מינים  המפרטות  תכניות  נטיעות  במסמכי 

וברוש, אשר מייסדות את התפיסה התיכנונית של קמפוס 

כלומר-  שנים.  לאורך  הזה  המופע  את  ומחזקות  יער, 

נטיעות  של  פרי  הם  היום  הקיימים  מהעצים  גדול  חלק 

הטכניון.  להקמת  שקדמו  המוקדמות  לנטיעות  המשך, 

המרחב  של  נטיעות  בין  הפרדה  לכאורה  ישנה 

לבין  יער,  עצי  ברובם  שהיו  הכללי-  הציבורי 

בעצי  השתמשו  שם  למבנים-  הסמוכות  נטיעות 

במתחם  לראות  שניתן  כפי  פרי-  עצי  או  תרבות 

בקמפוס(.  גנים   6.1 פרק  )ראו  אוירונאוטיקה.  

בניתוח של התפתחות היער לאורך תקופות, כפי שהדבר 

בא לידי ביטוי בסכמת "מצב היער לפי הנטיעות השונות" 

ממוקמות  החדשות   הנטיעות  שעיקר  לראות   ניתן 

הדרומי,  השטח  הקמפוס.  לשטח  ומדרום  מצפון 

וללא  "בתול"  נשאר  יחסית,  חזקים  שננטע על שיפועים 

המקורי,  היער  שטח  המרכזי,  בחלק    . בניה  הפרעת 

הקמפוס,  מבני  בנית  לטובת  יער  שטחי  נגרעו  ממנו   

אך במקביל  ננטעו עצים חלופיים, ומראה היער נשמר.  

ייעור ע"פ תצ"א מ 1964ייעור ע"פ תצ"א מ 1945

ייעור מצב קיים- לפי נטיעות בשנים השונותייעור ע"פ תצ"א מ 2015ייעור ע"פ תצ"א מ 1991

ייעור ע"פ תצ"א מ 1975

עד 1945 
עד 1963 
עד 1975 
עד 1992 

עד  2015 

נטיעות וייעור

עד 1945 
עד 1963 
עד 1975 
עד 1992 
עד  2015 

נטיעות וייעור
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קרית הטכניון  |  המורשת הבנויה והנופית  |  סקר מצב קיים 
אדר' רות ליברטי-שלו | אדר' נוף רקפת סיני | אדר' אמיר פרוינדליך | ינואר 2016

3.1 תכסית: ביטוי פיזי לממשק יער קמפוס

הוא  בקמפוס  היער  מופע  של  החזקים  הביטויים  אחד 

במרחבים  ונוכחותו  המבונים,  השטחים   אל  היער  חדירת 

צירי  של  במפרדות  בחניות,  למבנים,  בסמיכות   מרוצפים, 

בכל מקום. השילוב  ולמעשה  ראשיים,  במדרכות,  תנועה 

תחושת  מייצר  הציבורי  המרחב  בפיתוח  קיימים  עצים  של 

דיפוסיה של היער אל תוך המרחב הבנוי. צמרות  העצים 

המפותחות  מייצרות חופה עליונה הסוככת על שטח נרחב, 

מאפשרת צל במקומות רבים , ומספקת אוירת יער ייחודית.

 

השילוב  היא  המקום  שרוח  לומר  ניתן 
שיש  ייחודיות  ליער,  הקמפוס  בין  החזק 
הכלים  את  למצוא  ולשמר,  לשמור 
המשכה,  את  לאפשר  התכנוניים 
עתידיות.   ובינוי  פיתוח  לתכניות  במקביל 

הבניה  מציאות  למעשה  כי  לראות  מענין 
"הצטרפו"  אליו  נטוע  כמרחב  הטכניון-  של 
את  לחלוטין  כמעט  שיחרר  המבנים 
המבנה,  של  גן  ביצירת  התיכנוני  הצורך 
של  אחר  ביטוי  כל  או  מגוננת  רחבה 
הראשית.  הכניסה  בחזית  גנני  פיתוח 

במכון ויצמן למשל, נבנו מבנים רבים עם פיתוח גנני מוקפד, 

)שילוב של אלמנט מים ואלמנטים של ישיבה, הגדרת כניסה 

ברורה עם רחבה מרוצפת ( כהשפעה אדריכלית אירופאית 

של מתכננני הגנים של אותה תקופה )אדר' נוף שלמה אורן(.

וכמה  ויצמן  בית  את  שתכנן  מנדלסון  אריך  האדריכל   

מסמלת  ישראל  "ארץ  אמר  ויצמן  מכון  בקמפוס  מבנים 

העתיקה  זו  לבין  ביותר,  המודרנית  התרבות  בין  שילוב 
ורוח"1.  חומר  וחזון,  חוכמה  נפגשים  בו  המקום  זהו  ביותר. 
בהשראת מילים אלו נתווה קשר מיוחד בין המדע לאסתטיקה 

הראשונים.  בימיו  ויצמן  מכון  את  מאפיין  והוא  ואומנות, 

היא  המכון.  של  באופיו  מרכזי  מרכיב  מהווה  האדריכלות 

ומעניקה להם השראה  מרחיבה את דעתם של המדענים, 

במחקריהם שנועדו להבין טוב יותר את העולם. האדריכלות 

אך  ומגוונת,  רבים,  מסגנונות  מושפעת  היא  גם  בטכניון 

מערכת היחסים של הארכיטקטורה עם הסביבה, הותאמה 

גנים  מיצירת  הנופי  התכנון  את  ושיחררה  היער,  לתנאי 

לסביבה.  הבנין  בין  המתווכת  כחוליה  המבנים,  בקדמת 

   

היער בממשק מפרדה בכביש, ועם חזית מבנה של הפקולטה לתעשית וניהול )מקדימה( והנדסת מכונות )מאחורה(. יש תחושה 
של המשכיות, היער מהווה את החיבור בין האלמנטים השונים תשתיות ובינוי. 

היער בממשק עם גרמי מדרגות- מדרגות לוינג'ר- בסמוך לבית הסטודנט היער בממשק עם רחבה מצפון לבית הסטודנט- עצים קיימים ששולבו ברצוף באופן רנדומלי

http://www. weizmann.ac.il/pages/he/institute-architecture-gardens-art ,1. אתר האינטרנט של מכון ויצמן
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3.1 תכסית: קמפוס יער, השוואה לקמפוס מכון ויצמן

רקע  על  בטכניון  יער"  "קמפוס  תפיסת  את  לראות  מענין 
חוץ  שטחי  ואל  גנים  אל  היחס  בהם  אחרים,  קמפוסים  של 
קלאסית  לתפיסה  יותר  קרוב  היה  חשובים  מבנים  של 
לתת  הבא  אחר  פיזי  ביטוי  או  מעוצבת  פלאזה  רחבה,  של 
הציבורי.  במרחב  נוכחותו  את  ולהאדיר  למבנה  "במה" 
 בניין המכון לפיזיקה גרעינית במכון ויצמן )אדריכלים אריה 
לאירוע  והיה   1958 בשנת  נחנך  אידלסון(   ובנימין  שרון 
המבנה  שבחזית  הגן  תפקיד  בינלאומית.  חשיבות  בעל 
ומרחב  השתקפות  בריכת  וכלל  הבניין  את  לפאר  נועד 
ומרחב  ירוקה"  "במה  שאיפשר  גבוהה,  מצמחיה  ופנוי  פתוח 
המקוריות  הנטיעות  והדר.  הוד  מראה  לבניין  המשאיר 
ועצי  קנרי(  ואורן  הסלע  )אורן  מחט  עצי  של  שילוב  כללו 
בעצים  שימוש  חלוד.  ופיקוס  וערבה  צאלון  אלמוגן,  נוי- 
ייחודית.  עלים  וטקסטורת  דומיננטית  נוכחות  עם  פורחים 
משנת  גרעינית  לפיזיקה  הבניין  בחזית  ובריכה  גן  תמונה- 
ובינימין אידלסון(  1958 )אדריכלים נחום זלקינד אריה שרון 
מקור: תבנית נוף- הגנים של ליפא יהלום ודן צור. שנה: 2012

מאיר  ע"ש  המדע  כיכר  הוא  מוקפד  לתכנון  נוספת  דוגמא 
הוקמה  המדע  כיכר   .1962 משנת  ויצמן,  במכון  וייסגל 
היטב  נצפית  הכיכר  ויצמן.  מכון  של  ההיסטורי  במרכז 
ומוקד  מקומי  נוף  להם  ומשמשת  הסמוכים,  מהמבנים 
של  בחיפוי  יבשה  בריכה  תוכננה  בכיכר  מרשים.  ויזואלי 
 ,2012 וליסובסקי,  )דולב  נחל  חלוקי  המזכירות  בזלת  אבני 
ונבנתה בריכה  עמ' 420-421( בשנות השבעים הוסר החיפוי 
המקורית  הנטיעות  בתכנית  עיון  מים.  סילוני  שלושה  עם 
)מיני  ונוי,  תרבות  צמחי  של  אינטנסיבי  שימוש  מראה 
היביסקוס, ציפור גן עדן  קניפופיה, קריסה וטרכלוספרמום(.

השטח  של  מ70%  למעלה  הררי,  שטחי  על  הוקם  הטכניון 
הטופוגרפיה  עם  ההתמודדות   .12% מעל  בשיפוע  נמצא 
הטופוגרפיה  את  המתווכים  מבנים  של  טיפולוגיה  יצרה 
בעוד  מהשני.  אחת  בדירוג  הגובה,  קווי  לאורך  וממוקמים 
הנוף כקמפוס  ותפיסת  בקמפוס הטכניון אתגר הטפוגרפיה 
יער הובילה לשימוש בחומרים המתאים עצמו לשפה צנועה, 
פשוטה, ומשתלבת בטבע, קמפוסים אחרים שנבנו על שטח 
ולשבור  ענין  לייצר  כדי  טופוגרפיה,  ויצרו  המציאו  מישורי 
במכון  היובל  מעלה  לדוגמא-  המקומי.  השטח  הנוף  את 
.2001 בשנת  צור  יהלום  משרד  ע"י  שתוכנן  שביל  ויצמן- 

מענין לראות את תפיסת "קמפוס יער" בטכניון על רקע של 
קמפוסים אחרים, בהם היחס אל גנים ואל שטחי חוץ השביל 
חלקי הקמפוס.  עם שאר  היובל  כיכר  את  לחבר  אמור  היה 
כדי ליצר שביל עם ענין, ולשלב את סיפור היובל של מכון 
טופוגרפי  ועיבוד  בנויות  ערוגות  נמוכים,  קירות  שולבו  ויצמן 
ההיסטורי  סיפורו  את  המספרים  תמטיים  אלמנטים  בו  שיש 
לפגוש  ניתן  הנטיעות  בתכנית  בעיון  כאן,  גם  המקום.  של 
מקומי,  שאינו  נוי  של  ושפע  רבים  פרחים  תרבותית,  צמחיה 
המדשאות.  רקע  על  ובולט  פורח  מוקד  מייצר  בהחלט  אך 

 

מעלה היובל. מראה בראשית שנות ה 2000.     מקור: תבנית נוף- הגנים של ליפא יהלום 
ודן צור. שנה: 2012

גן ובריכה של המכון לפיזיקה גרעינית. )אדריכלים נחום זלקינד, 
אריה שרון ובנימין אידלסון(. מראה ב 1958. מקור: תבנית נוף- 

הגנים של ליפא יהלום ודן צור. שנה: 2012

בנין ברגמן )לשעבר בנין דניאל וולף, מכון זיו. אדריכל בניימין חייקין.(  מראה משנות ה- 60.    מקור: תבנית נוף- הגנים של ליפא יהלום ודן 
צור. שנה: 2012

מכיכר המדע ע"ש מאיר וייסגל, מראה בראשית שנות ה- 70.    
מקור: תבנית נוף- הגנים של ליפא יהלום ודן צור. שנה: 2012
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3.1 תכסית: תפיסת קמפוס יער לאורך תקופות

של  דרכו  בתחילת  כבר  קימת  היתה  קמפוס  יער  תפיסת 

שימוש  היה  חדשים  שבפרויקטים  לכך  עדויות  הטכניון. 

דוגמאות.  במספר  לראות  ניתן  יער  עצי  בנטיעות  נרחב 

סכמת  נראית    זו  בדוגמא  נטיעות:  -סכמת  דוגמא 
נטיעות  רשימת  בבירור  נראה  ובה   1960 משנת   נטיעות 

בתוספת  וברושים,  אורנים  יער-  עצי  סביב  הסובבת 

מתוך  מה  להבחין  קשה  מקומיים.  חורש  עצי  של 

שנה  מאותה  תצ"אות  לפי  מתוכנן.  ומה  קיים  הסכמה 

מנטיעות  מיוער  הקמפוס  של  נרחב  שטח  לראות  ניתן 

השלושים.  שנות  בסוף  הטכניון,  הקמת  לתקופת  שקדמו 

דוגמא - תכנית נטעיות כיכר ריסמן:  תכנית הנטיעות 
1963 מהווה מסמך חשוב להבנת  ריסמן משנת  כיכר  של 

כיכר  חדשות.  לנטיעות  עצים  ובחירת  יער  קמפוס  תפיסת 

והפקולטה  לכימיה  הפקולטה  בין  במתחם  נמצאת  ריסמן 

בשנת  בלום  מילר  משרד  ע"י  תוכננה  הכיכר  לביולוגיה. 

1963. הכיכר כוללת רחבה מרוצפת גדולה עם בריכת מים  

)במידות 4X4 מ'( ומזרקה )עדין קיים ונמצא בשלמותו( ועצי 

אורן בוגרים המייצרים צל רחב. עיון בתכניות נטיעות של 

הכיכר מראה כי רשימת העצים כוללת שלושה סוגים של 

אורן  מין אחד של ברוש וכליל החורש. ניתן ללמוד מתכנית 

זו שחשיבות השילוב ביער הקיים, והמשך נטיעות של עצי 

והמשיכה  קימת,  היתה  חורש  עצי  לרבות  מקומיים  יער 

מיוער.  ופיתוח בשטח  בניה  את המצב הקיים של מציאות 

סכמת נטיעות 1960, מקור: ארכיון הטכניון
כיכר ריסמן תכנית פיתוח. מתכננים: מילר בלום- 

אדריכלי נוף. שנה 1963. מקור: ארכיון הטכניון

מקרא תכנית  פיתוח עם פירוט מיני העצים מקור: ארכיון הטכניון

כיכר ריסמן מצב קיים. אורנים פורשים צל על כל שטח הרחבה

המקרא אינו חלק מהמסמך הארכיוני, אלה תוספת  להדגשת בחינת 
מיני הנטיעות. השמות מופיעים ע"ג הסכמה המקורית. 

רשימת הנטיעות כוללת: 

ברוש אריזונה

כליל החורש

אורן ירושלים

אורן קנרי

אורן מקרין

Cupresus Arizona
Cercis Siliquastrum  
Pinus Halepensis
 Pinus Canariensis
Pinus Insignis

כליל החורש

ברוש ואורן

אורן וברוש

אפרסק בר

ברוש

אקליפטוס וקזוארינה

אורן הסלע

אורן ברוציה
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3.1 תכסית: תפיסת קמפוס יער לאורך תקופות 

דוגמא חניון הסנאט: בתצ"אות ישנות ניתן לראות נטיעות 
צעירות, שננטעו ללא ספק לאחר הקמת הטכניון )כלומר 

שנות  מנטיעות  בשטח,  שהיו  עצים  מאותם  חלק  לא  הם 

השלושים(. היום נמצא החניון בסביבה מוצלת עם עצים יער 

בוגרים. שוב ניתן לראות פעולה מתוכננת ומכוונת של שימור 

יער כחלק מתפיסה תכנונית כוללת של השתלבות  בעצי 

בסביבה הקיימת. פעולת חידוש עצים מול כריתות ועקירות  

תוך  נעשות  שונות,  פיתוח  מפעולות  כחלק  המתבצעות 

שמירה על המאפיין הנופי הדומיננטי של הטכניון, ובמגמה 

לשמרו, כאילו כל המתוכנן והחדש "שתול" בטבע הקיים. 

לאוירונאוטיקה:  הפקולטה  סביב  נטיעות  דוגמא 
נופי רב  והרס  ניתן להבחין בחציבות  בתמונות היסטוריות 

לראות  ניתן  יותר  לאיזור הבניה. בתמונות מאוחרות  סביב 

סיום  לאחר  כלומר  בוגרות.  נטיעות  לצד  חדשות  נטיעות 

עבודות הפיתוח חודשו נטיעות יער, כדי להדגיש את קשר 

למבנה  שבסמוך  לראות  מענין  יער.  קמפוס-  של  המיוחד 

הבנין  חלקי  שבין  בחצרות  לאוירונאוטיקה  הפקולטה 

השונים ננטעו עצי פרי ועצי תרבות )עצי הדר, אולמוס, כליל 

החורש(אולם הנטיעות המאסיביות היו רק עצי אורן וברוש. 

דוגמת אוירונאוטיקה: מבנה אוירונאוטיקה בסמוך לסיום הבניה. 
השטח חשוף ובחלקו פגוע נופית. שנה: לא ידוע, ככל הנראה 1954.  

מקור: ארכיון הטכניון

דוגמת אוירונאוטיקה:   השטח עם נטיעות חדשות ונטיעות 
משולבות בנטיעות שקדמו לתקופת הבניה. נראים  היטב מינים של 

עצי ברוש ואורנים. שנה: לא ידוע.  מקור: ארכיון הטכניון

דוגמת חנית הסנאט: תצ"א משנת 1974. בתמונה נראה שטח 
חשוף המיועד למגרש חניה. שנה: 1974  מקור: ארכיון הטכניון

דוגמת חנית הסנאט: תצלום אויר  משנת 2000. בתמונה נראה שטח 
החניון מיוער בעיקר בברושים. שנה: 2000  מקור: ארכיון הטכניון

נטיעות  הפורום:   למתחם  בסמוך  נטיעות   - דוגמא 
את  רואים  ברקע  הפורום.  למתחם  מצפון  אורנים  של 

מפולשת.  עדין  היתה  הקרקע  כשקומת  הסנאט-  בנין 

הנטיעות בתמונה נראות צעירות, ולא עצים שננטעו טרום 

הנטיעות  שסדר  בבירור  להבחין  ניתן  הטכניון.  הקמת 

קבועה. מכאן  חוקיות  או  גריד  ללא  לכאורה אקראי,  הוא 

של  לקונטקסט  התייחסה  הנופית  ללמוד שהתפיסה  ניתן 

ויצרה דיאלוג השואב מקורות השראה מן הסביבה.  היער 

הרואה  התכנונית  שהתפיסה  לומר  ניתן  לסיכום, 
סובב  בירוק,  הטובל  ייחודי  כקמפוס  הטכניון  את 
כבר  נוכחת  היתה  טבע  במראות  ושופע  יער  עצי 
פעולות   .70 וה-   60 ב-  בשנות  הראשונות  בתקופות 
לנטיעות  יער  בעצי  ושימוש  היער  תיחזוק  של  רבות 
בעיצוב  חשוב  חותם  להטביע  הצליחו  חדשות 
היא  הטכניון  ייחודיות  המקום.  של  הנופית  דמותו 
לשטח  הבינוי  מרקמי  בין  העדין  השילוב  ספק  ללא 
בעתיד.  גם  זו  מדיניות  ולהכתיב  לשמר  ויש  הפתוח, 

דוגמת הפורום: נטיעות צעירות מצפון למתחם הפורום. שנה: לא 
ידוע. מקור: ארכיון הטכניון

דוגמת הפורום: אורנים בוגרים  מצפון למתחם הפורום. שנה: 2014. 
מקור: ארכיון הטכניון
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שולי הקמפוס
התכנית מתארת את שיפוליו הצפוניים של הקמפוס כבלתי 

מזמינים אשר מהווים "איזור חיץ מוזנח ומרתיע בעוד שהוא 

מציעה  התכנית  הסביבה".  עם  אינטרקציה  לשמש  אמור 

ושיחים  עצים  הכוללת  בגבולות  ירוקה  רצועה  של  נטיעות 

את  ייצבו   , השיפולים  מקרה  את  ישפרו  אשר  מקומיים 

המדרונות וימנעו אירוזיה וסחף קרקע מזרימות נגר חורפיות. 

מציעה  התכנית  הקמפוס,  של  הדרומיים  לשוליים  ביחס 

להשאיר אותם כחלק ממערכת השטחים הפתוחים הקושרים 

את הקמפוס עם האוניברסיטה ועם יער הכרמל. נושא שהיום 

תופס תאוצה בראיה סביבתית כוללת, ובחיבור של מרחבים 

פתוחים למערכת כוללת המייצרת פרוזדור אקולגי המשכי. 

3.1 תכסית: התייחסות לייעור בתכניות אב 

ייעור הקמפוס
הצורך  מתוך  הן  נבעה  הקמפוס  ייעור  על  החשיבה 

והן  יער"  קמפוס  מוטיב"  קיום  להמשך  הנופי 

סחף  ומניעת  קרקע  ייצוב  של  תשתיתי  צורך  מתוך 

חשופה.  בקרקע  ושטפונות  גשמים  עילי,  נגר  ע"י 

תחושת המשכיות
אשר  חלקים  של  כאוסף  הקמפוס  את  מתארת  התכנית 

מוזנחים  שטחים  קיימים  הקמפוס  בתוך  קשר.  בינהם  אין 

מפתחים  אשר  רבים  מבנים  ואחזקה,  טיפול  ללא  רבים 

חיצוניים  שהייה  שטחי  ללא  מבנים  החניה,  מגרש  אל 

אחזקה.  ללא  וצמחיה  באשפה,  המלאים  שטחים  או 

התכנית מציעה תכנון של חצרות וגנים אינטימיים על מנת 

שיהוו איזורי מעבר בין הפקולטות. מקומות אלו יצרו אוירה 

רגועה ונינוחה יותר ותקשורת בין אישית בין באי הקמפוס. 

זיהוי הבעיה: מחשופי סלע, כבישים ללא נטיעות. 
מקור: תכנית אב רון לוינג'ר. שנה: 1987

הצעות לפתרון: עיבוי צמחי לריכוך המבט, ליצירת והגדרת 
חלונות אל הנוף, ולביסוס שוליי צמחיה המייצרים דופן רכה 

להתרחשות. מקור: תכנית אב רון לוינג'ר. שנה: 1987

מיפוי תכנית נטיעות לחידוש מופע היער וייצוב קרקע
מקור: תכנית אב רון לוינג'ר. שנה: 1987

מרכז הקמפוס

צירי תנועה רכבית

נטיעות בשולי הקמפוס לחיזוק הקשר עם הסביבה

 1978
אדר' נוף לוינג'ר

 1964
אדר' גלעד

 1952
אדר' קליין

בתכנית  אב  נופית לקמפוס הטכניון  של אדריכל נוף רון לוינג'ר 

משנת 1978 היתה התייחסות נרחבת לנושא הייעור.  למעשה,

בתכנון מעורב  נוף  שאדריכל  הראשונה  הפעם  היתה  'זו 

היה  לא  יחסית,  צעיר  זה,  מקצוע  הקמפוס.  של 

וההתיחסות  וגלעד,  קליין  של  בתקופות  קיים 

האדריכל.  באחריות  היו  הפתוח  ולמרחב  לבינוי 

הזנחה,  על  הצביע  הקמפוס  של  נופי  ניתוח 

חציבות  בשל  בנוף  ו"פצעים"  מזמינה  בלתי  סביבה 

התייחסות  וללא  נופי  שיקום  ללא  בניה  לצרכי 

הקרובה.  בסביבה  הדומיננטי  הבוטני  למרקם 

לנטיעות  והתייחס  הנטיעות,  נושא  על  דגש  שם  לוינג'ר 

הואדי  שיקום  כולל  הירוק  הציר  לחיזוק  הקמפוס-  בתוך 

הקמפוס,  בשולי  נטיעות  ועל  האקולוגי(  הגן  )לימים 

ולהטמיע  לסביבה  השייכות  את  לחזק  שיש  טען  הוא 

רחב.  סביבתי  בהיקשר  האוניברסיטאי  המרחב  את 

סייעה  הטכניון  וייעור  מאסיביות  נטיעות  של  זו  פעולה 

 . הקרקע  וייצוב  לשימור  ותרמה  ואירוזיה,   סחף  למניעת 
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3.1 תכסית: התייחסות לייעור בתכניות אב

+ =

יער טבעי

ששששש שששש

פארק קיים

משנת  מילר,  אורי  נוף  אדריכל  של  נופית  אב  בתכנית 

אדריכל  עם  לצוות  שותפים  היו  נוף   תכנון  )משרד   1987

התייחסות  היתה  קירמאיר(   אורליה  ואדריכלית  יער  יעקב 

מעקרונות  גדול  חלק  למעשה  הייעור.  לנושא  נרחבת 

 .1978 משנת  לוינג'ר  של  תוכניתו  את  מאמצות  זו  תכנית 

הקשורים  עיקריים  מרכיבים  שני  מזהה  התכנית 

הייעור.  והתכסית-  הרריות,  התבליט-  הייעור:  בנושא 

תפקיד  "משחקות"  אלו  שכבות  שתי   

המקום:  של  הנופי  במרכיב  מרכזי 

בהשוואה  ייחודיות  מהווה  ההרריות-  שכבת 
בין  מ'   80 כ  של  הפרש  בישראל,  אחרים  לקמפוסים 

שיפועים  מייצרים  וצפון  דרום  מצד  הקמפוס  קצוות  שני 

הנופית.  לחזות  יתרון  אך  לבינוי  ומגבלה  תלולים 

שכבת ייעור- מאפיין המזוהה ביותר עם קמפוס הטכניון. 
יחסים  מערכת  מייצר  ביער  הטובל  בינוי  של  שילוב 

סביבתית מרשימה ויוצאת דופן. המלצות תכנית זו מצביעות 

הקיים.   לייעור  המוצע  הבינוי  בין  מקסימאלי  שילוב  על 

הצפוני-  בצד  בנטיעות  מתמקדת  המוצעת  הנטיעות  מסת 

ונטיעות  סחף,  ולמניעת  הקרקע  לשימור  כפעולות 

הואדי.  מופע  להדגשת  הירוק  הציר  את  המחזקות 

נטיעות לחיזוק מופע הואדי,
 והדגשת הציר הירוק

נטיעות לחיזוק שולי הקמפוס,
 למניעת סחף והטמעתו בסביבה 

1987 תכנית ייעור  אדריכל נוף אורי מילר- משרד "תכנון נוף", 
מקור: תכנית אב לטכניון -1987 ספרית הפקולטה לארכיטקטורה

 1978
אדר' נוף לוינג'ר

 1964
אדר' גלעד

 1952
אדר' קליין
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יער טבעי

ששששש שששש

פארק קיים

3.2 תפיסת הגן בתכנון הקמפוס: תפיסת המרחב הפתוח בקמפוס, מבוא

ורכישת  הלימוד  שפעולת  לראות  ניתן  העתיקה  ביוון  כבר 

ומאפשר  לשהיה,  נעים  פתוח,  במרחב  התקיימה  השכלה 

ריכוז, קליטת ידע חדש והתנתקות ממציאות החיים הקשה. 

"גן הפילוסופים" הינו גן בו נלמדו עיקרי תורתו של הפילוסוף 

ורומי  מיוון  שהגיעו  רבים  תלמידים  באתונה.  אפיקורס 

אפיקורוס  הגן".  של  "הפילוסופים  ונקראו   גן  בתוך  למדו 

שיכן את תלמידיו, ושם הם למדו את תורתו, במקום שקט 

החיים.  מהמולת  וניתוק  והפנמה,  לימוד  המאפשר  ומוגן, 

מהמונח  ישירות   התפתח  לא  האוניברסיטאי  הקמפוס 

מרחבים  עם  גן  מזכיר  המרחבי  וארגונו  מרכיבים  אולם  גן, 

השימוש  השונים.  המבנים  בין  המקשרים  פתוחים 

הראשון-  האמריקאי  בקמפוס  טמון  כנראה  העכשוי 

דשא  רחבת  הייתה  שם  פרינסטון,  אוניברסיטת  של 

.18 ה  המאה  בשלהי  הראשי,  הבנין  בחזית  גדולה 

אורגנו  ה-19  המאה  בתחילת  שנבנו  נוספים  קמפוסים   

סביב מרחב ציבורי פתוח גדול, שהיווה מעין שלד המארגן 

על  חזרה  הזו  התפיסה  אותו.  הסובבים  המבנים   כל  את 

עצמה בוריאציות שונות, אך לב הקמפוס- כמרחב פתוח בו 

מתקיימים מפגשים ספונטניים, אירועים חברתיים ותרבותיים, 

ומוקד שוקק קיים עד היום, ומייחד את דפוס מבנה הקמפוס.

קמפוסים רבים הוקמו בשולי העיר, קרוב לשטחים פתוחים 

רבים, מחוץ לצפיפות האורבנית ובאופן זה יצרו עולם  מנותק 

המספק למשתמשיו מרחב מפלט ושקט של טבע, עם מרכיבים 

המאפשרים טיול, התבודדות, פעילות ספורט, שהייה ולימוד.       

מקור:  Dober   שנה:  1964 American University Washington DC 1899 American Campus Virginia 1825

גני הפילוסופים של סוקרטס. גני הפילוסופים של סוקרטס.

1

2

3

1. דיאנה דולב- תבנית נוף, הגנים של ליפא  יהלום ודן צור 2012
2. דיאנה דולב, תבנית נוף, הגנים של ליפא יהלום ודן צור 2012

Dover Richard , Campus Planning  .3

מבוא- גני הפילוסופים

המונח קמפוס מקורו מהשפה הלטינית, ומשמעותו "שדה" או 

"איזור פתוח". בהמשך, התפתח המונח להגדרת של מכלול 

עיסוק  לתחום  קשורים  או  אחת,  מטרה  המשרתים  מבנים 

המתקיימים  מבנים  מכלול  הינו  אקדמי  קמפוס  משותף. 

את  שונים  מכיוונים  ומשרתים  נרחב,  אקדמי  איגוד  תחת 

כמו  נלווים  שירותים  מתן  כדי  תוך  ההשכלה,  פלטפורמת 

ועוד. הרצאות  חדרי  מחקר  מעבדות  לימוד,  חללי  גם 
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מייעור,  פנוי  ציר  סביב  המבנים  את  מארגנת  קליין  תכנית 

בין  יומיומי  ותפקוד  תנועה,  של  לקישוריות  המיועד 

כאיזור  במודל  והן  בתכניות  הן  מוגדר  הציר  הפקולטות.  

גבוה  בצפיפות  עצים  של  ברורה  דופן  עם  מעצים,  חשוף 

המכסה את כל השטח ו"נעצרת" בתוואי הציר הירוק. מענין 

הוא  המרכזי"  הירק  "פס  קלין  ע"י  שכונה  זה  שציר  לראות 

אצל  הירוק.  הציר  נקרא  שבהמשך  מה  של  תבליט  היפוך 

והוא מוגדר ע"י דופן  קלין הציר הוא הרחבת פס אש קיים 

גבוהה.  מצמחיה  פנוי  עצמו  הוא  אך  צפופות  נטיעות  של 

התשריטים  שברוב  למרות  מ'.    90 כ  בממוצע  הציר-  רוחב 

מודגש הציר האורכי כרצועה ירוקה שמטרתה להוות קישוריות 

בין המבנים השונים, בתרשים העליון משמאל מציין קליין גם 

ציר רוחב בכיוון מזרח- מערב, ובהתאם לציר זה הוא ממקם 

את בנין פישבך, הבנין הראשון בציר זה. )מבנה אוירונאוטיקה, 

ומעונות ריפקין שנבנו לפני בנין זה לא מתייחסים לציר הירוק(

במסמך שקיבל קליין מעמיתו אדר' ארתור קורן בשנת 1953 

והחשיבות  המרכזי,  הירק  פס  של  חשיבותו  את  קורן  ציין 

גובה  הפרשי  על  לגשר  כדי  טרסות  במדרגות-  בניה  של 

אפשרות  בעתיד  לאפשר  וכדי  מיטבי,  באופן  מ'   50 של 

הרחבה לכל מבנה באופן עצמאי )להרחבה ראו פרק 2.2(.  

הפעילות  לציר  מתייחס  הירוק  הצבע  התחתונה-  בסכמה 

הקמפוס.  של  הבנוי  המרחב  את  המארגנת  נופית  ולסכמה 

סכמת הציר הירוק:
הציר של קלין מוגר כציר רחב, 90 מ', עם התפוגגות אל הצדדים, 

בדופן אמורפית, ותחושת יער הפולש לבינוי

סכמת מרכז הקמפוס:
מרכז הקמפוס- מתחם הפורום, ממוקם בראש הציר הירוק, כצופה 

אל הנוף, ושער לבאים בשערי הטכניון. 
הציר מוגדר מנגטיב של נטיעות. חישוף השטח, הרחבת "דרך אש" 

של היער. מקור: ארכיון הטכניון. שנה: לא ידוע

"ציר הירק" של    קליין- על בסיס "דרך אש" של היער, וברוחב של 
כ 90 מ' בין הבניינים. מקור: ארכיון הטכניון. שנה: לא ידוע

סכמת קליין- פס הירק מוגדר 
כתווך בתוך היער. שטח ללא 
נטיעות,  המשמש ציר מארגן 

תנועה וקישוריות בין הפקולטות

תפיסת הקמפוס היום- פס 
הירק מוגדר מוגדר כפרוזדור 

אקולוגי, שטח ללא בניה, 
ריבוי של נטעיות ורצף שטחים 

פתוחים. 

 1978
אדר' נוף לוינג'ר

 1964
אדר' גלעד

 1952
אדר' קליין

ממוקמים  המבנים  הפורום.  כמרכז  מוגדר  הקמפוס  לב 

מפרץ  אל  וקשר  הנוף  אל  מבט  מאפשרים  הציר,  בראש 

ועולם  האקדמיה   עולם  של  קונספטואלי  קשר  חיפה, 

במקור  נבנה  הסנאט  מבנה  ומימושו.  החזון  התעשיה. 

אפשר  יותר.  מאוחר  שנסגרה  מפולשת  קומה  עם 

הסביבה,  אל  החשוב  הקשר  את  זו  בטיפולגיה  לראות 

הרחוק.  והנוף  הקרוב  הנוף  אל  המבטים  חשיבות  ואת 

לב הקמפוס- תצ"א משנת 1962. מקור: ארכיון הטכניון

מבנה הסנאט עם קומה מפולשת, מבט מכיון צפון. מקור: כתבה על 
הפורום בביטאון ארכיטקטורה- ארכיון הטכניון. שנה 1966

מבנה הסנאט עם קומה מפולשת, מאפשר המשכיות של הציר 
הירוק, במקום חסימה, מייצר מבטים ממוסגרים אל הנוף האחורי 
)מעלה היער( מקור: כתבה על הפורום בביטאון ארכיטקרטורה- 

ארכיון הטכניון. שנה 1966

מרכז הקמפוס הציר הירוק
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מרכז הקמפוס הציר הירוק

הפתרון התנועתי ע"ח הציר הירוק מייצר מעבר תת קרקעי 
להפרדה מפלסית בין הולכי רגל וכלי רכב. מקור: ארכיון הטכניון. 

שנה 1975. 

סכמה שהוכנה לתכנון בנין אמדו. ארכיון אגף בינוי ותחזוקה 
בטכניון. שנה : לא ידוע. 

 1978
אדר' נוף לוינג'ר

 1964
אדר' גלעד

 1952
אדר' קליין

סכמת מרכז הקמפוס: 
במקור סביב הפורום היו שלושה מבנים )1(, ובית הסטודנט היה 

אמור להבנות בסמוך לבית הכנסת. כמתכנן תכנית אב, גלעד 
בוחר למקם את בית הסטודנט )פרויקט שהוא זכה בו בתחרות( 

כדופן רביעית למתחם הפורום )2(, ולצמצם את הציר הירוק 
לרוחב של 45 מ'.

בצורה   הקמפוס  את  מחדש  לארגן  באה  גלעד  תכנית 

קומפקטית יותר, ולייצר התמצאות במרחב. )התכנית מגיבה 

חוסר  סדר,  חוסר  על  קליין,  תכנית  על  שנשמעו  לביקורת 

התמצאות ופיזור יתר בשטח המיוער(. 

הירוק,  הציר  את  לצמצם  כדי  מישורים  בשני  פועל  גלעד 

הראשון  במישור  בקמפוס:  בניה  אינטנסיביות  ולהגביר 

והמיידי- הוא ממקם מחדש את בית הסטודנט כדופן צפונית 

למתחם הפורום. באופן הזה הוא מצר את רוחב הציר הירוק, 

הוא  מ'.   45 ל-  מ'   90 של  מרוחב  קלין  של  הירק"  "פס  וקו 

מגביר את הציפוף ומייצר קומפקטיות למתחם הרחב והפזור 

בין היער. 

במישור השני הוא מייצר תוכניות בינוי עם בינוי בהמשך הציר 

הירוק, המגדירות לו דופן מבונה. פעולה דומה לזה הוא מייצר 

זה  נושא  על  הרחבה  הקמפוס,  של  הרוחבי  הציר  לגבי  גם 

בפרק 3.3 - התפתחות התנועה לאורך תקופות.  

סכמת הציר הירוק:
הציר הירוק ממוקם בכיוון מזרח מערב, והשטח מיושר על אף 

הטופוגרפיה הנמוכה הקיימת בצד מזרח, באופן של מילוי מאסיבי

תכנית אב לטכניון- מבט אל ציר הירק הראשי- מתוך מסמכי 
גלעד.   מקור: ארכיון הטכניון. שנה: לא ידוע

הפניה לפרק

ציר גלעד, קטע מזרחי, מבט מכיוון צפון. בתמונה נראה בבירור 
שהמשכה של  הטילת גבוה מפני השטח באופן משמעותי. מבט 

מכיוון צידו המערבי של בנין גרינבאום דרומה. 

ציר הטילת

במסות  הן  ביטוי  לידי  באה  גלעד  של  הבינוי  ציפוף  מגמת 

וגדולים, כפעולה  מורכבים  והן בתכנון מבננים  רבות,  בניה 

ליצירת סדר, וביטול תחושה הטבע הפרוע שהיתה בקמפוס. 

מערב   - מזרח  ציר  זיהוי  היתה  הראשונות  הפעולות  אחת 

כציר ראשי, ויצירת מערכת תנועה תחבורתית המביאה את 

גלעד תכנן במסות  מיידי.  הרכבים אל לב הקמפוס באופן 

השונות  הצעותיו  רחב.  עירוני  קנ"מ  של  גדולות,ובחישבה 

להנחיל  ניסה  אותה  אורבנית,  עולם  תפיסת  על  מעידות 

כדוגמא  מועטה.  היתה  שלו  הנופית  ההתחשבות  בטכניון. 

לפעולה של פיתוח אינטנסיבי על פני שימור נופי ניתן לראות 

חומרים  להנדסת  פקולטה  גרינבאום  מבנה  בהתפתחות 

מאוחרים  בניה  שלבי   איך  לזהות  ניתן  שם   )149 עמ'  )ראו 

קומה  "קוברים"  גלעד(   של  בתקופתו  )אך  המבנה,  של 

כדי   תוך  נמשך  הטילת  ציר  אל  המבנה  וממשק  שלמה, 

שימושי  המקבל  קונסטרוקטיבי,  מבנה  ע"ג  הטיילת  בינוי 

לטיילת(. ביחס  האחורי  )הצד  צפון  מכיוון  ומחסנים  חניה 

1 2
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סכמת לב הקמפוס של לוינג'ר. מקור: תכנית אב נופית 
לטכניון- לוינג'ר. שנה: 1978

סכמת לב הקמפוס עם מוקדי לוינג'ר

המרכז- לב 
הקמפוס

1

3

2

מערכת  של  מארגן  כשלד  הירוק  הציר  את  זיהה  לוינג'ר 

כל  לארגון  וכבסיס  בקמפוס,  העיקריים  הפתוחים  השטחים 

המרחב הפתוח. לראשונה מוזכר הגן האקולוגי, כגן בתוך גן, כי 

למעשה חזות בקמפוס כולו היתה לאורך שנים קמפוס בתוך גן. 

הגן האקולוגי הינו שריד של ואדי  שהיווה את החלק הצפוני של 

הציר הירוק, ונהרס ברובו ע"י בינוי שנבנה ללא התחשבות בציר 

זה. החלק שנותר, מצפון לבנין אולמן הוגדר כמקום לשימור, 

גן  זה תוכנן   ניקוז טבעית. במתחם  שריד אחרון של מערכת 

האקולוגי- חידוש של בית הגידול המקומי, עם שילוב של צמחיה 

חסכנית מים ובאחזקה נמוכה. שילוב של מקור חינוכי ומחקרי. 

גן קיסלק- פיסת יער שהשתמרה משטחי היעור המקוריים. מקור: ארכיון הטכניון. שנה: לא ידוע

 1978
אדר' נוף לוינג'ר

 1964
אדר' גלעד

 1952
אדר' קליין

הציר הירוק עובר בתוואי ההיסטורי, עליו ממוקמים שני מוקדי נוף, )לב הקמפוס והגן האקולוגי( ומוקד שלישי ממזרח 
לו )גן קיסלק( מקור: ארכיון הטכניון. שנה: לא ידוע

הגן האקולוגי הציר הירוק לב הקמפוס ציר הטיילתגן קיסלאק

1. גן קיסלק
2. הטיילת ע"ש רייסקין והשביל 

ע"ש אוגוסט
3. הגן האקולוגי

1 2

3

1. גן קיסלק
2. הטיילת ע"ש רייסקין והשביל 

ע"ש אוגוסט
3. הגן האקולוגי
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לב הקמפוס- תכנית נוף של אדר נוף רון לוינג'ר. מקור: תכנית אב נופית לטכניון -לוינג'ר. שנה: 1978

לב הקמפוס- מבטים . מקור: תכנית אב נופית לטכניון -לוינג'ר. 
שנה: 1978

שימוש במים באקלים ים תיכוני. ציטוט רפרנס של לוינג'ר בתכנית אב 
נופית לטכניון. מקור: תכנית אב נופית לטכניון. שנה: 1978

שימוש במים באקלים ים תיכוני. מאפיין טיפוסי של שימוש במים 
בגנים איטלקיים . 

אלמנט מים מוצע במרכז רחבה

1

לוינג'ר זיהה בעיה של חוסר במוקד פעילות 

הקושר פעילות חברתית, אקדמית ותרבותית. עיקר 

עיסוק תכנית האב שלו היא בהגדרת לב הקמפוס.  

המחבר  כמוקד  הקמפוס  מרכז  את  זיהה  הוא 

שלושה מתחמים חשובים: גן קיסלק, הגן האקולוגי 

והטיילת. מוקד זה זוהה גם אצל גלעד, אך כאן קיבל 

המאחסן  כ"מקום  הוגדר  המוקד  חדשה.  פרשנות 

פעילויות שונות"- בין השאר בשל פרוגרמות חדשות 

מוצעות כדי לייצר מרכז למפגש ספונטני, התכנסות 

תוססים.  סטודנטיאלים  וחיים  תרבות,  לאירועי 

באיטליה,  הגנים  של  ברפרנסים  השתמש  לוינג'ר 

אלמנט  או  בריכה  מזרקה,  מים-  מקור  ישנו  בהם 

את  המאפיין  החם  האקלים  אל  והתיחס  אחר, 

ארץ ישראל. הוא הציע רעיונות של קירור פאסיבי 

באלמנטים  שימוש  ע"י  ציבוריים  במרחבים 

של  הדומיננטי  הביטוי  דבר,  של  בסופו  אלו. 

מאוחר  הגיע  בטכניון  היום  הקיים  מים  אלמנט 

אהרונסון.  שלמה  של  בתכנון  ה-90  בשנות  יותר 

גיאולוגי  ממחקר  נבע  המים  מקור  של  הרעיון 

להר  האופייניים  שכבה  מעיינות  היווצרות  של 

מייצר  ציבורי  במרחב  במים  השימוש  אך  הכרמל. 

מים.  איזורים עם פעילות של  מיקרו אקלים סביב 
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3.2 הקמפוס כמרחב נופי: השוואה של המרחב הפתוח בין התכניות השונות
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3.3 התפתחות התנועה בקמפוס לאורך התקופות

 "עלינו להתנתק מן המושג המסורתי של הרחוב, לשחרר את 

ההולך ברגל מן התוהו ובוהו של התעבורה הממוכנת, וליצור 

תחום נפרד לתנועתו ולחיי הציבור בכלל. האדם והמכונה"
 מקור: "האדם והעיר", עמ' 11

 מערכת תנועה היקפית

 מערכת תנועת הולכי רגל

תפיסתו העירונית של קליין כללה שתי מערכות תנועה נפרדות: 

עם  רכב,  לכלי  המיועדת  היקפית-  תנועה  מערכת   .1
תחום  בתוך  הנמצאים  למבנים  משניים  כבישים  של  הזנה 
מתקשרים  ולא  המבנים,  את  מזינים  אלו  כבישים  הטבעת. 
מוצא. ללא  כבישים  של  משנית  מערכת  מעין  בינהם. 

2. מערכת תנועת הולכי רגל. במערכת זו יש מרכז- מוקד - 
יש הסתעפויות  מרכז השטח הפתוח במרכז הקמפוס ממנו 
המגורים.  מבני  ואל  השונות  הפונקציות  אל  המחברות 

על  דעתו  את  הביע  הוא  קליין  שכתב  שונים  בכתבים 
תנועה  עם  להתעמת  שנאלצים  הרגל,  הולכי  בעית 
הוא  נפרדת.  מערכת  ליצר  כדי  ופעל  חזקה,  מוטורית 
הנסיעה,  מהירות  הורדת  באמצעות  תנועה  שמיתון  כתב 
טובות.  תוצאות  מבטיחים  לא  תנועה  אי  של  שילוב  או 

בטכניון נראה הבבירור הטווית כביש טבעת היקפי, עם מערכת 
מרכז  כל  מכך-  כתוצאה  למבנים.  הזנה  כבישי  של  משנית 
הקמפוס "משוחרר" מתנועה מוטורית ואמור לאפשר מרחב מוגן 
להולכי רגל ולצירי חיבור בין פקולטות ומבני שירותים שונים 
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3.3 התפתחות התנועה בקמפוס לאורך התקופות

גלעד היה אדריכל שעסק רבות בתכנון עירוני, ותכנון מבנים 

את  תכנון  הוא  השאר  בין  סטרוקטורות.  מגה-  מורכבים- 

קומפלקס המגורים בשכונת יזרעאליה בחיפה, תאטרון  עירוני 

לידי  באה  זו  עירונית  תפיסה  ועוד.  בחיפה  עירונית  וספריה 

ביטוי בתכנית אב בטכניון, בה ניסה גלעד לייצר קומפקטיות, 

אוטובוס  תחנת  כמו  "עירוניות"  פרוגרמות  ולהכניס  לצופף, 

מרכזית, מקומות מסחר, ומערכת תנועה חדשה עם אוריינטצה 

גבוהה יותר. )הביקורת על תכנית קליין הייתה שהיא מפוזרת, 

בעיית התמצאות, ומערכת תחבורתית שלא עונה על הצרכים(

חתכי   בשני  גלעד  השתמש  קמפוס  חוצה  כביש  לתכנון 

ארבע  עם  חתך  ראשון-  טיפוסי  חתך  טיפוסיים.  כביש 

הקמפוס-  למרכז  אינטנסיבית  לתנועה  ומפרדה  מסעות 

עם  היה  השני  טיפוסי   החתך  הציר.  של  המערבי  בקטע 

אמור  היה  הכביש  הציר.  של  המזרחי  בקטע  מסעות,  שתי 

המערבי.  המקטע  רק  נבנה  בפועל  בשלבים.   להבנות 

תכנית תנועה וחניות. שלמה גלעד 1966. מקור: ארכיון הטכניון תכנית יעודי קרקע ותנועה. שלמה גלעד 1966. מקור: ארכיון הטכניון

סכמת תנועה של גלעד

דרך קיימת לביטול. 

שלמה גלעד מבקש ל"יישר" 

את מערכת הכבישים שתתאים 

לגריד אורטוגונלי עירוני טיפוסי.  
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 כבישים

מגרשי חניה

חניה לאורך כבישים

חניה מקורה

מספר חניות בתכנון

מספר חניות קיים

מספר חניות לביטול

טעון שיפור

חניה בטרסות חופפות

 אתר לבנינים ציבוריים
אתר לבניינים  אקדמאים לימודיים
איזור מגורי סטודנטים
שטח בניה בעתיד
שטחי ספורט
שטח פתוח
דרך קיימת
דרך מוצעת
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3.3 התפתחות התנועה בקמפוס לאורך התקופות: חסימת ציר גלעד

הטכניון,  למרחב  הנכנסות  המכוניות  בכמות  העליה  עם 

עלתה בעיית החניות, והצפיפות שהיא פועל יוצא של שימוש 

הפך  הטכניון-  את  החוצה  הראשי  הציר  פרטי.  ברכב  מועדף 

בהעדר  גדול.  חניה  ומרחב  חוצה,  תנועה  של  ציר  להיות 

האילתור  ליכולת  אופיינית  וכפעולה  חניה מספקים,  פתרונות 

הישראלית, החלו לחנות בכל מקום, כולל מפרדות ומדרכות. 

אלמנטים  מוקמו  פירטיות,  חניות  למנוע  כדי 

במפרדות.  סלעים"  ו"שתילת  מבטון 

לנסיעה  הראשי  הציר  את  לקטוע  הוחלט  מסוים  בשלב 

חניה  מתחמי  להרוויח  הקיטוע  פעולת  ודרך  רצופה, 

מוצא.  ללא  כביש  בקצה   - מקטע.  כל  של  בקצה  נוספים 

של  שונים  פתרונות  הציעו  רבות  תכניות  בהמשך, 

וכציר  מאסיבי,  בינוי  עם  אורבני  כציר  זה,  ציר  מהות 

שוקק.  פעילות  ומרכז  ענין  מוקדי  עם  הקמפוס  מרכז 

מעבר מתחת לציר גלעד. הפרדת תנועת הולכי רגל מתנועה ציר גלעד. ארכיון הטכניון. שנה: לא ידוע. 
מוטורית. ארכיון הטכניון. שנה: לא ידוע. 

אלמנטים ע"ג המפרדה למניעת חניה פיראטית. ארכיון הטכניון. 
שנה: לא ידוע. 
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ציר גלעד. מבט על. חניון במרכז הקמפוס. ארכיון הטכניון. שנה: 1983

חסימת ציר גלעד. יצרה שני כבישים ללא מוצא, וחניה בקצותיהם. 

חניה ליד בית הסטודנט. ארכיון הטכניון. שנה: לא ידוע. 



70

פרק 3: קרית הטכניון בנווה שאנן - טבע ונוף

אדר' רות ליברטי-שלו | אדר' נוף רקפת סיני | אדר' אמיר פרוינדליך | ינואר 2016
קרית הטכניון  |  המורשת הבנויה והנופית  |  סקר מצב קיים 

3.3 התפתחות התנועה בקמפוס לאורך התקופות

תחומי  לשלושה  מתחלקת  לוינג'ר  של  התנועה  תכנית 

כמקום.  השביל  כמקום,  החניה  כמקום,  הכביש  התייחסות: 

לוינג'ר הגיע לטכניון לצורך עזרה בהקמת המסלול לאדריכלות 

)נשיא הטכניון( למתכנן  אותו עמוס חורב  מינה  בנוסף,  נוף. 

היתה  תקופה  באותה  לטכניון.  ראשונה  נופית  אב  תכנית 

בנייה מאסיבית, עם הרבה פגיעה נופית וכאוס. לוינג'ר הכין 

כמשאב  לתשתיות  התייחסות  לראשונה  שנתנה  אב  תכנית 

נופי, ופירטה את מופעי הכביש, החניה והשביל- כאלמנטים 

לחשיבה  ונדרשים  הקרוב,  הנוף  את  המייצרים  חשובים 

מרכז  לחיזוק  לוינג'ר  מתכנית  כחלק  כוללת.  נופית  תכנונית 

הקמפוס  בוטל הקטע המזרחי של הכביש והפך להיות טיילת. 

"בולמוס"  לאחר  שנוצר  המצב  את  מתארת  התכנית 

הבניינים  שבין  שהשטחים  בכך   60-70 ה  שנות  של  הבניה 

בקמפוס  רגל  להולכי  התיחסות  כל  ואין  לשארית  הפכו 

בקמפוס. להסתובב  מנת  על  להסתכן  צריכים  שלעיתים 

לתנועה  רגל  הולכי  בין  הפרדה  בבירור  מגדירה  התוכנית 

תכנוניים  כלים  מספר  חורטת  שהיא  תוך  מוטורית 

ועמדות  ככרות  טרסות,  שבילים,  רגל:  הולכי  לטובת 

מפגשים  יצירת  יעודדו  אלה,  מקומות  דרך  תצפית. 

האנושי.  יעודו  את  ישרת  הקמפוס  ובכך  אקראיים  בלתי 

למפגשים.  הזדמנויות  של  מקום  בקמפוס  ראה  לוינג'ר 

פורמלית  בלתי  לאינטרקציה  גבוהה  חשיבות  נתן  הוא 

כמקום  השביל  לסטודנים.  סגל  ואנשי  מרצים  בין 

אקראיים  אלו,מפגשים  מפגשים  לייצר  הרצון  את  מבטא 

ומזמין.  ראוי  מרחב  להם  ולאפשר  מתוכננים  ובלתי 

החניה כמקוםהכביש כמקוםהשביל כמקום

הכביש כמקום- כביש ליד בית הכנסת- מוצע לביטול. 
מקור: תכנית נופית לטכניון. שנה: 1978

החניה כמקום- חניה מוצלת בינות לעצים 
מקור: תכנית נופית לטכניון. שנה: 1978

השביל כמקום- הפרדת הולכי רגל מכלי רכב
מקור: תכנית נופית לטכניון. שנה: 1978

הצורך להטוות שבילים להולכי רגל. מקור: תכנית נופית 
לטכניון. שנה: 1978
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שיש  מרכזית  כבעיה  החניה  בעיית  מתארת  התכנית 
להתייחס אליה. הבעיה היא פועל יוצא של תיעדוף תחבורה 
פרטית על פני תחבורה ציבורית. בשל העדר מספר חניות 
כמו  מוסדרים  ולא  יצירתיים,  פתרונות  עולים  מספק, 
חניה ע"ג מפרדה, וחניה במקומות שאינם מיועדים לכך. 

חניה,  חללי  אל  מחודשת  התייחסות  מציעה  התכנית 
כחללים מזמינים, חללים מוצלים, ומרחבים ציבוריים שראוי 
להתייחס אליהם בתכנון נופי, במקביל לתכנון התחבורתי. 
3000 מקומות חניה, חלקם הגדול מיועד  התכנית מקצה 
בשטחי יער קיימים, וניצול חופת העצים הקיימת להצללה.  
הפרדה  עם  חניה  מרחבי  של  פתרונות  מציעה  התכנית 
הקיימת.  לטפוגרפיה  חניה  מגרשי  והתאמת  מפלסית, 
שימוש במסלעות וצמחיה כמתווכי טופוגרפיה, וכאלמנטים  
התכנית  הרבים.  החניה  מתחמי  את  ה"מרככים"  נופיים 
מציעה שימוש בנטיעות, ושימוש בחללים נטועים קיימים, 
ליצרת חללים אלו. התכנית מציעה שימוש בצמחיה כדופן 
ויזואלית המקטינה את המופע הויזואלי של מגרשי החניה: 
עצים  לו  יתווספו  אך  יישאר  המרכזי  החניה  "מגרש 
רגל  להולכי  המכוניות  את  המפריד  מסך  שיהוו  ושיחים 
בקמפוס". המכוניות  של  הויזואלי  רישומן  את  ויקטינו 

 

פתרונות חניה במרכז הקמפוס. מקור: תכנית אב נופית 
לטכניון, רון לויג'ר. שנה: 1978

התכנית מתארת שפע המכוניות בקמפוס כ"מחלה כרונית" 
ואת הכביש כגורם המעצב העיקרי בקמפוס. עוד מתארת 
הטבעת  שכביש  בכך  הגדולה  הבעייתיות  את  התוכנית 
הוא חד סטרי ולעיתים נהגים צריכים לעשות סיבוב של 6 
ק"מ רק משום שלא יכלו לנסוע כמה מאות מטרים אחורה. 

לדו-  הטבעת  כביש  של  הפיכה  מציעה  התכנית 
של  נשר  שער  בין  התחתון  החלק  )למעט  סיטרי 
התכנית  מציעה  בנוסף  אזרחית(.  הנדסה  ובין  היום 
והפיכתו  עצים  נטיעות  ע"י  הכביש  של  מחדש  עיצוב 
תצפית.  לצורך  בנטיעות  הפסקה  עם  לשדרה 
ביחס למגרש החניה הגדול במרכז הקמפוס, התכנית מנסה 
לייצר מסך בין הולכי רגל למכוניות ע"י שימוש בשיחים ועצים 
כדופן המפרידה ומייצרת חלל עצמאי התנותק מסביבתו. 
מערך  שיפור  על  חשיבה  מציעה   התכנית  במקביל- 
סמוך  אוטובוס  תחנת  והתקנת  הציבורית  התחבורה 
המכוניות  מגפת  את  "להקטין  כדי  הקמפוס  למרכז 
ציבורית.  התחבורה  הגעה  ולעודד  בקמפוס". 
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 1978
אדר' נוף לוינג'ר

 1964
אדר' גלעד

 1952
אדר' קליין

3.3 התפתחות התנועה בקמפוס לאורך התקופות

תכנית מילר  )אדריכל נוף אורי מילר ממשרד "תכנון נוף" 

1987( מאמצת את עקרונות תכנית לוינג'ר ומשתמשת 

בעקרונות לתכנון מערכת התנועה: 

אורכו. לכל  סיטרי  לדו  והפיכתו  הטבעת  כביש  עיבוי   .1

של  שימור  המאפשרת  רחבה  מפרדה  עם  נתיבים  פיצול   .2

עצים קיימים או נטיעה של עצים חדשים- לריכוך מופע הכביש.

3.  מיקסום של חניות בתוך יער וניצול צמרות העצים לצל איכותי.

לצורך  ועצים  לתאורה  אלמנטים  של  שילוב  מציעה  התכנית 

אספלט.  מרחבי  והקטנת  הכביש  חתך  מבנה  הקטנת 

והסדרת  הרגל,  הולכי  חשיבות  את  מדגישה  התכנית 

בהירכיה  מערכות  בשתי  ושבילים  מדרכות  של  תנועה 

לאורך  שבילים  של  רצף  המחברת  אורכית  מערכת  משתנה: 

על  שהולכים  לשבילים  עדיפות  יש  זו  במערכת  הקמפוס. 

שניתן.  כמה  ממדרגות  להמנע  המלצה  ויש  אחד,  גובה  קו 

מגרשי  בין  המקשרת  רוחבית  מערכת  היא  שניה  מערכת 

קישוריים.  קצרים,  תנועה  צירי  ומייצר  והמבנים,  חניה 

והאוירה  הייחודי,  היער  מופע  את  מדגישה  התכנית 

חניות  מיקום  ולנצלו:  זה  מופע  לשמר  וממליצה  הקסומה, 

מוצל.  לאיזור  העצים  חופת  וניצול  מיוערים  במרחבים 

מגרש  מופע  את  המקטין  אפקט  מתקבל  זה,  באופן 

חניות.  המאפיינים  מרוצפים  משטחים  כרצף  החניה 

מימי  עוד  תכנוני  עקרון  טופוגרפיה-  מתווכי  למבנים  בדומה 

כמתווכת  החניה  על  חשיבה  יש  כאן  גם  קליין,  אלכסנדר 

טופוגרפיה, וניצול "אילוץ" זה ליצירת חניות במפלסים שונים, עם 

ריכוך של מסלעות נמוכות ושילוב של שיחים עם צמחיה מקומית. 

תוצרי תכנון זה נראים עד היום במרחבי חניה ממערב למכלול, 

מיטבי.  באופן  ותשתית  נוף  המשלבים  איכותיים  מרחבים 

החניה כמקום: יישום עקרונות לוינגר והטמעת בתכנית מילר. חניה מצב קיים ממערב למכלול ובית הסטודנט. 

סכמת מיקום תנועה מותאמת לנכים ממגרשי חניה למבנים. 
מתוך תכנית  אב לטכניון 1987 מקור:  ארכיון הטכניון

סכמת תנועה- מצב קיים. תכנית  אב לטכניון 1987 מקור:  
ארכיון הטכניון

סכמת תנועה- מצב מוצע- השלמת כביש הטבעת.   
מתוך תכנית  אב לטכניון 1987. מקור: ארכיון הטכניון

החניה כמקום: ניצול טופוגרפיה לריכוך מופע החניה. חניה מצב 
קיים ממערב לבית הסטודנט

החניה כמקום: ניצול טופוגרפיה לריכוך מופע החניה. סכמה. 
מקור: תכנית אב לטכניון 1987 . מקור: ספרית הפקולטה 

לארכיטקטורה

החניה כמקום: סכמה.לחניה ניצבבת ושילוב הולכי רגל  מקור: 
תכנית אב לטכניון 1987 . מקור: ספרית הפקולטה לארכיטקטורה
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הצהרת משמעות - סיכום ומסקנות

 

מורשת הטכניון - מורשת לאומית  .1

 
בישראל,  הראשון  הטכנולוגי  המוסד  הינו  הטכניון 

הראשונים  הגבוהה  ההשכלה  מוסדות  משני  אחד 

בירושלים(.  העברית  האוניברסיטה  עם  )יחד  בארץ 

מבנה  של  הפינה  אבן  הנחת  עם  שהחלה  הקמתו, 

בעל  צעד  היתה   ,1912 בשנת  בהדר  הטכניון 

הנוגע  בכל  עצומה  וסימלית  מעשית  משמעות 

ישראל.  בארץ  הציוני  היהודי  היישוב  להתבססות 

לאומי  מוסד  להוות  הטכניון  ממשיך  כיום  גם 

בזירה  מרכזי  כשחקן  ישראל  של  לזיהויה  התורם 

טכנולוגית. ויכולת  חדשנות  של   הבינלאומית 

והבנויה,  האקדמית  הטכניון,  של  מורשתו 

העירוני  במישור  משמעות   בעלת  הינה  

עצמו.  המוסד  עבור  מאשר  פחות  לא  והלאומי 

לפיכך:

הנילוות  האסטרטגית  התכנית  במסגרת   1.1

ופרטני  מקיף  סקר  לבצע  יש  זו  לתכנית 

בקמפוס. המורשת  נשאי  האתרים  את  שיתעד 

שזוהו  לאתרים  מוצעים  שינויים  כי  מומלץ   1.2

ערכים  כבעלי  האסטרטגית  התכנית  במסגרת 

לטכניון  שמחוץ  לציבור  הנוגעים  בהיבטים  גבוהים 

הרלוונטיים. הציבורים  נציגי  בשיתוף  לדיון  יובאו 

הינו  הקמפוס  של  והנופיים  הבנויים  ממרכיביו  אחד  כל 

בראשית  הקמפוס.   בתולדות  ייחודית  משמעות  בעל 

שנות ה-50' הוחלט להרחיב את הטכניון מעבר לקמפוס 

בשנת  נבחר  חלופות  בחינת  של  תהליך  ולאחר  הדר, 

נווה שאנן.  דונם בסמוך לשכונת   1300 1952 שטח של 

קמפוס הטכניון בנווה שאנן תוכנן ונבנה בחלקו הגדול 

שהתווה  אב  תכנית  בסיס  על   ,1953-1975 השנים  בין 

ערים  אדריכל  עת  באותה  קליין,  אלכסנדר  האדריכל 

עיר  בנין  למחקר  המכון  ומייסד  ונודע,  מנוסה  ומתכנן 

הקמפוס  בשטח  נבנו  מ"ר  כ-80,000  בטכניון.  ושיכון 

השנים   11 במהלך  קליין  של  תכניתו  לשלד  בהתאם 

שהניבה  אינטנסיבית  פיתוח  בתנופת   ,1953-1964 שבין 

ואדריכליים.  היסטוריים  ערכים  בעלי  מבנים  מגוון 

בשנות ה-60' קידם הטכניון את הכנתה של תכנית אב 

שאפה  זו  תכנית  גלעד.  ש.  האדריכל  בראשות  חדשה 

ובשונה  הקמפוס,  במרחב  תנועה  של  בעיות  לפתור 

במהותו,  אורבני  רוחבי,  ציר  ביססה  קליין  מתכנית 

הכניסה  וכנתיב  הקמפוס  של  המרכזית  כשדרתו 

השבעים  לשנות  ועד   1965 משנת  החל  העיקרי. 

המאוחרות פותח הקמפוס בהתאם לתכניתו של גלעד. 

עשור לאחר מכן, בשנת 1975 , מנה הקמפוס כ-160,000 

10 שנים. דהיינו הכפיל את שטחיו הבנויים בתוך  מ"ר, 

בשנה  מ"ר   10,000 עד   9,000 של  הגדילה  קצב 

הקמפוס  מנה   1987 ובשנת  שנים,  מספר  עוד  המשיך 

כ-440,000 2. ההתפתחות הבנייה בקמפוס  הקמפוס  מכיל  כיום  מ"ר.   280,000 כ- 

ושטחים  מבנים  של  רב  עושר  וכולל  בנויים,  מ"ר 

ונופיים,  אדריכליים  היסטוריים,  ערכים  בעלי  פתוחים 

הטכניון.  של  הבנויה  מורשתו  את  מהווים  יחדיו  אשר 

את  שהניע  התכנוני  הרציונל  את  לחלק  ניתן 

עיקריות:  תקופות  לשלוש  הקמפוס  פיתוח 

1.    קמפוס יער- תקופת ההקמה  )1953-64(:

פקולטות  מבני  של  ומהירה  מבוזרת  בנייה 

קליין. תכנית  לשלד  בהתאם  ביער 

2.    קמפוס עיר- תקופת ההתבססות  )1965-75(: 

עיבוי  וציפוף ממוקד סביב מרכז אורבני רוחבי בהתאם 

לעקרונות תכנית גלעד.

3.    תקופת העיבוי  )1976-2015(: 

פיתוח ועיבוי )INFILLׂׂ( התשתית התכנונית הקיימת 

בהתאם לאילוצים קיימים ולצרכים המתהווים.  

משוכב  תוצר  הינו  היום  מכירים  שאנו  הקמפוס 

תכנית  שהכתיבו  הפיתוח  תפיסת  של  ומשולב 

לאחריהן.  שבאה  העיבוי  ותקופת  וגלעד,  קליין 

תכניתו של קליין משנת 1952 היתה ונותרה הנכס ההסטורי-

אדריכלי המשמעותי ביותר של הטכניון, ועקבותיה עדיין 

ניכרים ברחבי הקריה. תכנית גלעד משנות ה-60' הוסיפה 

נדבך משמעותי בעל תפיסה תכנונית ואוריינטציה שונה. 

שתי תכניות אלה במשולב מהוות את שלד הקמפוס כיום, 

והאורבניים. הנופיים  המרחביים,  ערכיו  את  לו  ומקנות 

התכנון  עקרונות  מתוארים   שלהלן  בסכמה 

במתארו  עדיין  שניכרים  הקמפוס  של  ה'משוכבים' 

הייחודיים: והאורבניים  הנופיים  ערכיו  את  לו   ומקנים 

 

לפיכך:

2.1  בפיתוחה העתידי של ליבת הקמפוס ועל מנת ליצור 

קשר בר קיימא בין חלקיו השונים, מומלץ לשמר, לחזק 

ולהעצים את חוזקות השלד שהציבו תכניות קליין וגלעד:

וממנו  הקמפוס,  אל  הכניסה  ושער  כמוקד  הפורום  א.  

נגלה מבט בלתי מופרע אל נוף מפרץ חיפה דרך משטח 

הירק המרכזי )המכונה גם 'הציר הירוק'(1. מומלץ להימנע 

צפונה  הנוף  אל  המבט  את  המפרים  פיתוח  או  מבנייה 

מאיזור הפורום, ולפתח סכמת תנועה שתחזק את הפורום 

הקמפוס. אוכלוסיית  מתפזרת  ממנו  הכניסה  כשער 

באיזור  הפקולטות  את  ולהרחיב  לפתח  מומלץ  ב.  

הטופוגרפיות  המדרגות  לרוחב  הקמפוס  ליבת 

היוצרים  טופוגרפיים'  כ'מתווכים  ולהשתמש  הקיימות, 

חיצוניים.  תמך  קירות  ללא  מישוריות  'מדרגות'  ביניהם  

ג.  שימור וחיזוק הירארכית התנועה והפרדת המערכות 

שהיתוותה תכנית קליין: 

• כביש הטבעת לתנועת רכב, תנועת הולכי רגל   

"חופשית" בתוך טבעת זו. 

• ציר הרוחב הראשי כציר אורבני להולכי רגל

המקשר  מרכזי  ירוק  ציר   - הירוק'1  'המשטח   •

שטח  של  הנמוך  חלקו  לבין  הגבוה  חלקו  בין 

בין  רגל  הולכי  לתנועת  מרחב  ומספק  הטכניון, 

והתעשיות  המפרץ  לעבר  פתוח  מבט  הפקולטות, 

טובלים  בו  מרכזי  ירוק  ומשטח  בו,  המתפתחות 

את  מחדש  לפתח  מומלץ  הפקולטות.  כל  בנייני 

כריאה  שמשמש  פתוח  נוף  כציר  הירוק  המשטח 

סירקולציה.   וכפרוזדור  לאוריינטציה,  כמוקד  ירוקה, 

נוף המהווים מסדרונות  2.2 מומלץ  לשמר את מכלולי 

אלה. במדרגות  הנוף  אל  צפייה  ונקודות  תנועה 

"האדם  בספרו  קליין  שטבע  בטרמינולוגיה  מופיע  זה  מונח   .1
והעיר" שתמציתו התפרסמה בעברית )בעתון אגודת האינג'ינרים 
ובאדריכלים( בשנת 1955: "עקרון ההפרדה בין התעבורה ברגל 
לתעבורת הרכב...מוגשם בשתי מערכות נפרדות – האחת של 
שבילים מסתעפים ממשטח-ירק מרכזי, והשניה – של דרכי תעבורה 
היקפית". ראשית  מדרך  זה  משטח  לעבר  המובילות  משניות 

הפורום כשער הקמפוס

ציר רוחבי אורבני להולכי רגל

טבעת היקפית לתנועת רכב

פיתוח במדרגות טופוגרפיה

ציר ירוק מרכזי

להרחבה על עקרונות התכנון המשוכבים של הקמפוס 
לפי תקופות תכנון ראה פרק 2, עמ' 38-40
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3. התקופה הקובעת לתיעוד וביצוע סקר

 

 
ועד  הקמתו  מאז  הבנייה  נמשכת  בו  פעיל  כמתחם 

גבולות  היום, מציב הקמפוס את ההכרח לתחום את 

את  לבחון  יש  כך  לשם  במורשת.  כשמדובר  הסקר 

שאלת 'מה נחשב למורשת' מנקודת מבט תיאורטית: 

עם הופעת ראשית החקיקה להגנת המורשת באירופה 

במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20', נתפסו רק שרידיו 

להגנה  הראויה  בנויה'  כ'מורשת  'העתיק'  העולם  של 

בתקופת  נעוצים  זו  תפיסה  של  שורשיה  ושימור. 

הרנסנס, בה תנאי להגדרתו של אובייקט בנוי כמורשת 

לתרבות  העולם,  מן  שפס  לעידן  השתייכותו  היה 

ההווה.  תרבות  אל  המתחבר  הזמן  מרצף  המנותקת 

תפיסה זו של המורשת השתנתה משמעותית במאה 

וחמישים השנה האחרונות. בראשית המאה ה-21, 

מקובל להתייחס אל המורשת כאל רצף המשתרע 

בפוטנציה מן העבר הרחוק ועד לרגע שזה עתה חלף 

והפך מהווה לעבר. כבר בראשית המאה ה-20 היטיב 

א. ריגל )1858-1905(1 לתאר רעיון זה: 

 everything that has been and is no longer we call historical; in

 accordance with the modern notion that what has been can

 never be again, and everything that has been constitutes an

irreplaceable and irremovable link in a chain of development

גם אם נקבל שמורשת הינה, לפחות באופן תיאורטי, 

זו  מורשת  של  ששימורה  הרי  קיים,  שכבר  מה  כל 

המעשיות  שמשמעויותיהן  פעולות  של  בשורה  כרוך 

מורכבות יותר. על מנת להבין את המסגרת התרבותית 

ומבנים  כ-'היסטוריה',  העבר  מן  אירועים  המגדירה 

מרחק  נדרש  לשמרה,  שיש  כ-'מורשת'  העבר  מן 

משמעותו  את  להעריך  בבואנו  העבר.  מן  כלשהוא 

לתקופתנו',  ה'שייך  מורשת  אתר  של  התרבותית 

היעדרה  נמשכת,  בנייה  מתרבות  חלק  הינו  דהיינו 

הזמן  ציר  על  שנוצרת  הפרספקטיבה  של  המובנה 

הקשרו  את  לשקול  יכולתנו  את  מערפלת  והמרחק 

ולהגדירו  ייחודו,  את  להעריך  ההסטורי-תרבותי, 

ציבור. משאבי  של  השקעה  המצדיק  כאובייקט 

ברור כי כל מבנה קיים נזקק להשקעה של משאבים 

על  המסתמכת  פרקטיקה  תחזוקה,  באמצעות 

קיים  מבנה  סגנונית.  חמרית,  טכנולוגית,  המשכיות- 

שאינו נזקק לשימור אלא לתחזוקה הינו כזה שבכלים 

בו  לטפל  ניתן  העכשווית  הבנייה  בתרבות  הקיימים 

וללא שינויים דרמטיים למאפייניו  רצון  באופן משביע 

שוטפת  תחזוקה  תפקודיים.  סגנוניים/  החומריים/ 

לבין  המקור  בין  וטבעי  המשכי  קשר  תקיים  ראויה 

ומעצימה את ערכיו של המבנה. התערבות המכבדת 

להגדרתו  שתנאי  הינה  זו   עבודה  של  היסוד  הנחת 

עם  שבר  יהיה  לשימור'  כ-'מבנה  מבנה  של 

של  ממרכיביו  יותר  או  שאחד  דהיינו  ההווה, 
נמשכת.2 בנייה  מתרבות  חלק  אינם  המבנה 

לפיכך:

שככלל,  הינה  זה  מסמך  של  העבודה  הנחת   3.1

הטכניון  בקמפוס  שהוקמו  נוף  ויחידות  מבנים 

יחסים  מקיימים  עדיין  ואילך  ה-70'  שנות  מאמצע 

זקוקים  ועל כן לעת עתה אינם  המשכיים עם ההווה, 

יש  המורשת.  שימור  מנגנוני  של  ההגנה  למטריית 

ולהרחיב  שנה,   10-15 מדי  שוב  זו  הנחה  לבחון  

בהתאם. הקמפוס  של  המורשת  אתרי  מאגר  את 

ובעקבות השלמת הסקר  3.2 לאור כל האמור לעיל, 

הכללי של האתר ובחינת הקשר בין סכמות קליין וגלעד 

לבין המבנים הקיימים בקמפוס, יש להתייחס אל אתרי 

הקמפוס שהוקמו עד אמצע שנות ה-70' )התקופה  בה 

הסתיימה 'תקופת ההתבססות' ובה הגיעו תכניות קליין 

וגלעד לאיחוי שבוטא בתכנית לוינג'ר )1978( ומהווה את 

שלד הקמפוס דהיום( כאל נשאי מורשת פוטנציאליים. 

יוכנו  זו  לקבוצה  המשתייכים  האתרים   כל  עבור   3.3

כרטיסי אתר שממצאיהם ישמשו כמאגר נתונים ראשוני 

וכבסיס לכל פעולות ניהול המורשת בקרית הטכניון.

מבני הקמפוס הראשונים )עד שנת 1975( לפי שנת בנייה

הערות: 1.   אלויס ריגל, The Modern Cult of Monuments, 1903, עמ' 21 
1.  האתרים הבנויים ברשימה זו  כוללים מערך שטחים פתוחים מסוג  רחבות קדמיות ואחוריות, גני פטיו, שבילי  וכבישי גישה 

וכדומה,  המהווים חלק בתי נפרד מהאתר הבנוי.
הישן. להנדסאים  הספר  בית  מבנה  דוגמת  ונהרסו,   1975 לפני  שנבנו  מבנים  כוללת  אינה  הטבלה   .2

  .1975 שנת  לפני  נבנו  אשר  גנריים  וצריפים  סדנאות  מחסנים,  סככות,  מסוג  מבנים  כוללת  אינה  הטבלה   .3

מתחם          
שם הבנין(אם קיים)  

לפי )תאריך בנייה 
/ הנחת אבן פינה
(קבלת היתר בניה

זוכי פרס ישראל לאדריכלות ופרטים , חברי סגל ומרצים בטכניון: מידע נוסף על המתכננים(הבנין המקורי)מתכננים 
נוספים

רטנר. י: אדריכל1953אוירונאוטית' בנין הנאוירונאוטיקה

רטנר. י: אדריכל1954אוירונאוטית' מעבדה להנאוירונאוטיקה

הקים את המכון למחקר בנין . 1936-1955פרופסור בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון בשנים קליין. א: אדריכל1954בנין פישבך
.חבר סנאט הטכניון . 1943עיר ושיכון בפקולטה בשנת 

1955יל'רצ'בית צהפורום
. ב, שרון. א: אדריכלים

. נ.א: אידלסון  מהנדס
וידנפלד

אריה שרון חתן .  נמנה אריה שרון על סגל הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון1947-1941בשנים 
.1968בנימין אידלסון חתן פרס ישראל לאדריכלות לשנת , 1962פרס ישראל לאדריכלות לשנת 

מעבדות למחקר הקרמיקה והגומי
שמואל )ג "שא. ש: אדריכל1956

.'60-לימד בפקולטה לארכיטקטורה במהלך שנות ה(אשר גינצבורג

. והחל ללמד בטכניון1933-עלה לארץ בזלקינד. נ: אדריכל1957(לידוב)פיזיקה 

1957חתן פרס ישראל לאדריכלות לשנת כרמי. ד: אדריכל1957תחנה לחקר הבניה

(אין מידע)דורי.ש: אדריכל1957(מאוברגר)בנין להנדסת קרקע 

. א, וינרויב. מ: אדריכלים1957מעבדה להידראוליקהאזרחית
מנספלד

- ועד שלהי שנות ה1949אלפרד מנספלד נמנה על סגל הפקולטה לארכיטקטורה החל משנת 
חתן פרס ישראל . עסק בסטוקטורליזם ומודלריות. '50-דיקן הפקולטה בשנות ה, ('80

נמנה על סגל הפקולטה לארכיטרטורה החל - ויינרויב-מוניו גיתאי.   1966לאדריכלות לשנת 
.טכנולוגיה וחומריות, ייסד סדנאות ללימוד מעשי של פרטים, 1970 ועד מותו בשנת 1949משנת 

חבקין. ד: אדריכל1957מעונות ריפקיןריפקין
נמנה על סגל הפקולטה . כסטודנט בטכניון זכה בתחרות לתכנון אחד ממבני ריפקין

היה חבר . ('80-כיהן כדיקן הפקולטה בתקופה בשנות ה', 60-לארכיטקטורה החל משנות ה
.ועדת הבינוי של הטכניון

1960ספריה מרכזיתהפורום
. ב, שרון. א: אדריכלים

. נ.א: אידלסון  מהנדס
וידנפלד

אריה שרון חתן .  נמנה אריה שרון על סגל הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון1947-1941בשנים 
.1968בנימין אידלסון חתן פרס ישראל לאדריכלות לשנת , 1962פרס ישראל לאדריכלות לשנת 

 עבד כשותף 54-55ובשנים ', 50-סיים את לימודי האדריכלות בטכניון בחיפה בראשית שנות הפובזנר. ש: אדריכל1960(קופר)הנדסת תעשיה וניהול 
.עם יסקי ואלכסנדרוני

. א, יסקי. א: אדריכל1960(גרינבאום)מכון מתכות הנדסת חמרים
אלכסנדרוני

כיהן כפרופסור בפקולטה , 1952אברהם יסקי סיים את לימודי האדריכלות בטכניון בחיפה בשנת 
חתן .  היה בשותפות עם אלכסנדרוני1965- 1954בשנים . 1987-91לאדריכלות בטכניון בשנים 

.1982פרס ישראל לאדריכלות לשנת 

. ומאז נמנה על סגל הפקולטה בטכניון1933-עלה לארץ בזלקינד. נ: אדריכל1961(שוליך)כימיה 

מנספלד. א: אדריכל1961(בורוביץ)הנדסה אזרחית אזרחית
- ועד שלהי שנות ה1949אלפרד מנספלד נמנה על סגל הפקולטה לארכיטקטורה החל משנת 

חתן פרס ישראל . עסק בסטוקטורליזם ומודלריות. '50-דיקן הפקולטה בשנות ה, ('80
.1966לאדריכלות לשנת 

, זלקינד. נ: אדריכלים1961מרכז ספורט סניור
. ומאז נמנה על סגל הפקולטה בטכניון1933-עלה לארץ ב- נחום זלקינדגלפז. מ, בג.ב

1962בית הסנטהפורום
. ב, שרון. א: אדריכלים

. נ.א: אידלסון  מהנדס
וידנפלד

אריה שרון חתן .  נמנה אריה שרון על סגל הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון1947-1941בשנים 
.1968בנימין אידלסון חתן פרס ישראל לאדריכלות לשנת , 1962פרס ישראל לאדריכלות לשנת 

.'70- ועד שנות ה1959נמנה על סגל הפקולטה לארכיטקטורה החל משנת גלעד. ש: אדריכל1964בית הסטודנט

1965(דנציגר)מעבדת הנדסת מכונות 
. צ, נוימן. א: אדריכלים

/ אידלמן.י: הקר  מהנדסים
ארד-ברזילי

. 1953-1959דיקן ארכיטקטורה , 1952אלפרד נוימן היה פרופסור סגל הפקולטה החל משנת 
-1950צבי הקר היה תלמידו של נוימן בין השנים . נחשב למייסד תחום המורפולוגיה בפקולטה

.יוסף אידלסון היה חבר סגל ופרופסור בפקולטה לבנאות. 1955

(אין מידע)רוזוב. ש: מתכנן1966ש טאוב"מרכז המחשבים ע
מעבדות )המרכז למחקר תעשייתי 

.'60-לימד בפקולטה לארכיטקטורה במהלך שנות היוסף מושלי: אדריכל1966(וזפו'ג

(אין מידע)?1966המכון למיקרוביולוגיה

טהאו. א: אדריכל1967אגף  ברודי

טהאו. א: אדריכל1967אגף סן פרנסיסקו

(אין מידע)רוזוב. ש: אדריכל1968בנין אולמן

קשטן            . א: אדריכל1969בית כנסת
דימנט.י:        מהנדס

ונמנה על סגל הפקולטה , 1940-45למד בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון בשנים - אהרון קשטן 
המשיך ללמד כפרופסור אמריטוס עד מותו . '80-מאז ועד פרישתו כפרופסור חבר בשנות ה

.התמחה בתולדות האדריכלות וחקר בתי כנסת. 1996בשנת 

1972יעקב רכטר חתן פרס ישראל לאדריכלות לשנת רכטר. י, זרחי. מ: אדריכל1970(רוזן)המכון לחקר מצב מוצק 

ש "בנין ע)לימודים הומניסטיים 
(אין מידע)אילן. י: אדריכל1972(טאוב

(אין מידע)אלכסנדרוני. נ: אדריכל1972(ור'דה ז)הנדסת חמרים הנדסת חמרים

. ומאז נמנה על סגל הפקולטה בטכניון1933-עלה לארץ בזלקינד. נ: אדריכל1973(סובול)הנדסה כימית 

(אין מידע)?1973הנדסת מזון

1972 נבנה במהלך 1972-לפי שתי תצאות מ(אין מידע)1972מעונות סגל זוטר
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ת
.עסק במורפולוגיה', 60-נמנה על סגל  הפקולטה לארכיטקטורה לאורך שנות ה

פרופסור בפקולטה לארכיטקטורה בשנים ,  היה עוזר ההוראה של ברוולד בטכניון1925-החל מ
 1957ובשנת ', 50-שימש כדיקן הפקולטה לארכיטקטורה בשנות ה. (שנת פטירתו) 1948-1965

.התמנה לראשות הטכניון

הנדסה 
חקלאית

לאופני  מתאים  אינו  המבנה  לדוגמא:  וכדומה,  פונקציונאליים  סגנוניים,  חומריים,  להיות  יכולים  אלה  מרכיבים   .2
אינו  וכו'(,  שימוש  בהם  שאין  קיטור  חדרי  מדי,  גדולים  אולמות  מדי/  קטנים  מגורים  )חדרי  עכשוויים  שימוש 
וכדומה.   בשימוש,  עוד  אינן  הבנייה  חומרי  מיושן,  הבנייה  סגנון  נגישות,  או  בטיחות  תברואה,  בתקנות  עומד 
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הצהרת משמעות - סיכום ומסקנות

ולבינוי  לארכיטקטורה  לפקולטה  מיועד  מבנה  סקיצה של  
ערים.  אדריכל לא ידוע. מקור: ארכיון אגף בינוי ותחזוקה.

טבעי  יער  בין  ייחודי  בשילוב  מתאפיין  הקמפוס 

של  מקבצים  נטועים  בו  מרהיב,  נוף  אל  הנשקף 

את  משקפים  המגוונים  שסגנונותיהם  ציבור  מבני 

ישראלית.  אדריכלות  שנות  שישים  של  הרוח  הלכי 

מיטב המהנדסים, האדריכלים, המתכננים ואדריכלי הנוף 

הישראליים השתתפו לאורך השנים בתכנון חלקיו השונים 

של הקמפוס, בהם זוכי פרס ישראל לאדריכלות: אריה 

שרון, בנימין אידלסון, אברהם יסקי, דב כרמי, יעקב יער, 

סימון במפה משמאל(.   )ראו  רכטר  ויעקב  מנספלד  אל 

מקבץ זה של מתככנים נובע הן בשל הקשר הטבעי שנוצר 

בין המוסד היחיד בו הוצעו לימודי ארכיטקטורה והנדסה 

והן בשל הקשר המכוון )עד  לבין צמרת התחום בארץ, 

לאמצע שנות ה-60'( בין מורי המוסד לבין תכנון הקמפוס 

)ראו הרחבה בסעיף 4 לעיל(. גורמים אלה, לצד התדמית 

היוקרתית המאפיינת מוסדות השכלה גבוהה ומשתקפת 

באיכות הבנייה שלהם, יוצרים קמפוס שהוא מעין מוזיאון 

אדריכלי לתולדות האדריכלות הישראלית בעידן המודרני, 

חלקיו.  מסך  גדול  השלם  בו  איכותי  אדריכלי  מרחב 

לפיכך:

מחדש  והשמשה  הרחבה  שיפוץ,  להעדיף  יש   5.1

התכנונית  תפיסתם  הבנת  תוך  קיימים  מבנים  של 

חדשים. מבנים  של  ובנייה  הריסה  פני  על 

המתוכננים  ממרכיביו  אחד  כל  אל  להתייחס  יש   5.2

מיומנות  של  האיכותי  תוצרה  כאל  הקמפוס  של 

כאשר  גם  יצירתית,  וחשיבה  גבוהה  מקצועיות 

ראשון. במבט  לעין  גלויות  אינן  זה  מסוג  איכויות 

הקמפוס  של  והנגשתו  מיתוגו  לשקול  מומלץ   5.3

ה20. המאה  של  ישראלית  לאדריכלות  חי  כמוזיאון 

5.    הקמפוס כמוזיאון חי לאדריכלות ישראלית 
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904905
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220

280

230

240
510

410

           גבול הקמפוס

101-112 מעונות ריפקין 
210-230 מבני הפורום   

240 בית הסטודנט
280 בית הכנסת

310 מעבדות אווירונאוטיקה
405 בניין קופר

435 בניין דנציגר
520 המכון לחקר המוצק
540 בניין פיזיקה )לידוב(

550 בניין לימודים הומניסטיים 
)בניין ע"ש טאוב( 

560 מרכז המחשבים ע"ש טאוב
570 בניין אולמן    

580 בניין פישבך
590,593 הנדסת חומרים )דה ז'ור(

ומכון מתכנות )גרינבאום(

                                            
630 המרכז למחקר תעשייתי )מעבדות ג'וזפו(

710 המכון למיקרוביולוגיה
720 בניין כימיה )שוליך(

730-740 הפקולטה להנדסה כימית 
והפקולטה להנדסת מזון

750 מתקן P-Plant להנדסת מזון
760 מעבדות למחקר הגומי והקרמיקה

805 המכון לחקר הבניה
850 בניין מאוברגר

861-863 הנדסה חקלאית
870 בניין בורוביץ 

875 מעבדת הידראוליקה
901-906 מעונות סגל זוטר
910 מרכז הספורט סניור

ליבת הקמפוס ההיסטורי

מבנים   לסקירה / הכנת כרטיסי אתר

              מבנים בקמפוס )לא לסקירה(

אתרים לסקר מורשת מוסדי/ הכנת כרטיסי אתר: 

ה-20'  משנות  בארץ,  הראשון  האקדמי-טכנולוגי  כמוסד 

בארץ  היחיד  המוסד  הטכניון  היה  ה-90'  שנות  ועד 

עיצב  ובפועל  אזרחיים   ומהנדסים  אדריכלים  שהכשיר 

את דמותו של תחום הבנייה בישראל1.  תכנונו של קמפוס 

שהיו  אדריכלים  בידי  הופקד  מראשיתו,  כבר  הטכניון, 

חברי סגל בכירים )אלכסנדר קליין היה מעמודי התווך 

לתכנן  שהתמנה  בעת  לארכיטקטורה  הפקולטה  של 

המבנה  אדריכל  רטנר,  יוחנן  פרופ'  ואילו  הקמפוס,  את 

הראשון בקמפוס, היה חבר סגל בכיר ודיקן הפקולטה( 

עד  בארץ.  האדריכלות  בעולם  המובילות  ומהדמויות 

מדיניות  בפקולטה  נהוגה  היתה  ה-60'  שנות  אמצע 

מכוונת של עידוד המקוריות והיצירתיות של חברי הסגל 

ותלמידי הפקולטה באמצעות שימוש בקמפוס כמעבדת 

נסיונות אדריכלית2 )אלפרט, עמ' 338(, או כפי שניסחה 

הבניינים  "כל    :31966 משנת  בכתבה  אבידר  תמר  זאת 

המרצים  הפרופסורים  ע"י  תוכננו  בטכניון  הפזורים 

במוסד, על מנת לאפשר להם להוכיח את תורתם הלכה 

המלמד  מוסד  של  שהבניינים  מנת  על  וגם  למעשה, 

הארכיטקטוני".  המחקר  את  לקדם  יוכלו  ארכיטקטורה 

  

זלקינד,  נחום  מנספלד,  אל  כגון  אדריכלים-מרצים 

הקמפוס,  ברחבי  מבנים  והקימו  תכננו  חבקין  ודניאל 

מהם כמה שקנו להם עם השנים מעמד מיתולוגי בקרב 

דנציגר4;  מעבדות  מבנה  כדוגמת  האדריכלים,  קהילת 

המסיירים  הפקולטה  ותלמידי  מורי  קהילת  ובקרב 

כדוגמת  האקדמיים,  מהלימודים  כחלק  אלה  במבנים 

בית הכנסת אוהל אהרון שתוכנן ע"י פרופ' אהרון קשטן. 

לפיכך:

4.1  יש להתייחס אל אתרים "תוצרת בית", דהיינו שהוקמו 

הטכניון,  מסגל  ומהנדסים  אדריכלים  של  בתכנונם 

מיוחדת במורשתו של  ומשמעות  כאל  בעלי ערך מוסף 

האנושית  בסביבה  שנוצרו  ומרחבים  מבנים  הקמפוס. 

ו/או תלמידיהם(,  האקדמית של הטכניון )ע"י חברי סגל 

המדגימים חדשנות אדריכלית או קשר מובהק בין מחקר 

האופטימלי/  הנסיוני/  מימושו  את  ומהווים  לפרקטיקה, 

משמעותית  נוכחות  בעל  אדריכלי  זרם  של  הטיפוסי 

ו/או  לארכיטקטורה  הפקולטה  של  האקדמיים  בתכניה 

הפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון בתקופה הרלוונטית.

4. קמפוס "תוצרת בית"

1. לימודים לתואר ראשון באדריכלות החלו במוסדות אקדמיים שאינם הטכניון רק בשנות ה90. לימודי הנדסה אזרחית החלו במוסדות אחרים עוד קודם.
2. אלפרט, עמ' 338

3. אבידר, "האדריכל הניף את מברשת הצבעים", מעריב 20.10.1966, עמ' 13.
4. מבנה מעבדות דנציגר תוכנן ע"י דיקן הפקולטה פרופ' אלפרד נוימן בשיתוף עם תלמידו צבי הקר, ובשיתוף המהנדס פרופ' יוסף אידלמן מהפקולטה להנדסה אזרחית.

מבנה שתוכנן על ידי אדריכל
זוכה פרס ישראל )ראו רשימה 

בטבלה בעמוד הקודם(

של  בתכנונו  )ביורפואה(    510 ומס'  רכטר  יעקב  אדר'  של  בתכנונו  )בלומפילד(   410 מס'  מבנים   *
ישראל פרס  זוכי  שהמתכננים  כיון  צהוב  בעיגול  מסומנים  אך  השימור  בסקר  אינם   - יער  יעקב  אדר' 
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מורשת יער  .6
 אופיו המיוחד של הקמפוס במידה רבה נגזר מתחושת 

המבנים הנטועים ביער, ללא גריד אורתוגונלי או גינון 

פורמלי.  מומלץ לשמר ולחזק את אופיו המיוער ,הפראי 

והטבעי של קמפוס-יער, אשר מחד גיסא משקף את 

כוונת תכנית האב הראשונה לקמפוס, ומאידך גיסא 

מעניק לו את רוח המקום הייחודית לו.

היער מורכב מאורנים בשילוב ברושים, יער בוגר בצימוח 

טבעי  בשטח  חוויה  של  תחושה  למקום  המשווה  צפוף 

מהמולת  והפוגה  לטבע   האדם  בין  קשר  ורגוע המאפשר 

הטכניון. לנוף  מהותי  דומיננטי  הינו  היער  מופע  העיר.  

הבניה בטכניון בשנים הראשונות  הייתה עם התחשבות 

מירבית בעצים קיימים. ונטיעות  של עצי יער חדשים לאחר 

מופע  של  היא  היום  התוצאה  השטח.  פיתוח  שלב  סיום 

יער משולב בבינוי באופן המקנה ייחודיות וערכיות נופית 

יש להשתמש בנטיעות של  זה  גבוהה. כדי לשמר מופע 

מינים מקומיים, עם שילוב של עצי מחט, ולהבטיח שילובם 

באופן אקראי, המאזכר את מערכת היחסים הייחודית בין 

הקיים. ביער  המשולבים  והמבונים  הפתוחים  השטחים 

 

לפיכך:

 

6.1  פיתוח השטח, נטיעות עתידיות , ציפוף או דילול ברחבי 

קמפוס יבוצעו בהתאם להנחיות נספח השימור הנופי, תוך 

שימור מירבי של עצים בוגרים ליצירת מופע יער רב דורי.

וסטטוס  מומחה,  אגרונום  ע"י  יבוצע  המיפוי     6.2

המקצועית. דעתו  חוות  לפי  ייקבע  העץ  חיוניות  מצב 

6.3    יש להוועץ עם אדריכל הנוף לגבי נטיעות מחודשות 

הקמפוס.   יעור  להמשך  טווח  ארוך  תכנון  במסגרת 

פיתוח  היא  שלביות  רב  לנטיעות  אפשרית  דרך   6.4

שנותרו  השנים  מספר  לפי  עצים  הממפה  בקרה,  מנגנון 

נטיעות  תכנית  של  הכנה  ובהתאמה,  חיוניותם,  לשיא 

כשל  בעלי  עצים  או  המזדקנים,  העצים  את  המחליפה 

התפתחותי אחר, לצורך ביסוס יער רב גילאי, ומופע מגוון 

והטרוגני  של עצים בוגרים ועצים צעירים באופן משולב.

קבועה  חזרתיות  ללא  אקראי  נטיעות  פיזור   6.5

זאת.  המאפשרים  במקומות  גריד,  של  סדר  או 

גדולות  בקבוצות  עצים  מכריתת  המנעות   6.6

קיימים  מבנים  בין  מרחקים  לבחון  מומלץ   6.7

מיוער.   פתוח  מרחב  שימור  על  ולהקפיד  לחדשים 

עצים בריאים וחיוניים

עצים בריאים וחיוניים

עצים בסכנה והתדרדרות

עצים ברמת סיכון לכריתה 

תוחלת חיים של כ- 50 שנה

תוחלת חיים של כ- 30 שנה

עצים הסובלים ממצוקה בתת הקרקע, 
מחלות או בעיה אחרת המגבילה את 

תוחלת החיים פחות מ 10 שנה

קטע לדוגמא- חנית ממערב למכלול. הסימון סכמתי 
בלבד. מקור המיפוי: חנוך בורגר אגרונומים
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הרחוק הנוף  אל  מבטים  שימור   .10

בתכניות  והחשובים  הייחודיים  הנופיים  המאפיינים  אחד 

הוויזואלי  הקשר  היה  וגלעד  קליין  של  היסטוריות 

צבירת  מרכז  הפיתוח,  מקור  את  המהווה  מהאקדמיה 

היישום  מקום  אל  העתיד,  דור  אל  והעברתו  הידע 

חיפה.  במפרץ  בתעשייה  מתקדם  ידע  אותו  של 

לפיכך:

חדשים  מבנים  מיקום  לגבי  להחלטה  כבסיס   10.1

מנת  על  זאת   מבטים,  ניתוח  לבצע  מומלץ 

ומהמבנה.  אל  ונצפות  רחוקים   מבטים  לשמר 

11. רצף טופוגרפיה משופעת

שטח  על  השוכן  הטכניון  של  הבסיסי  הנתון  למרות 

הבנוי.  במרחב  תמך  קירות  שאין  כמעט  ומשופע,  הררי 

במדרגות  המתחשב  באופן  הראשונים  המבנים  מיקום 

את  המתאימה  אורכית  ובטיפולוגיה  הטבעיות,  השטח 

על  מגשר  הבניין  בו  מצב  יצר  לקרקע,  הבניין  ממשק 

ומונע  שונים,  ממפלסים  כניסות  מאפשר  הטופוגרפיה, 

ייצוב  בנוף.  תמך  קירות  של  אינטנסיבי  בפיתוח  צורך 

נטיעות.  בשילוב  מסלעות,  ע"י  נעשה  כשצריך  הקרקע, 

הדבר תורם לתחושת "קמפוס יער" ומייצר שפה מקומית 

עם טיפול "מרוכך" המקנה  אופי טבעי למרחב הפתוח. 

לפיכך:

תמך   קירות  מבניית  להמנע  מומלץ   11.1

במסלעות,  שניתן  כמה  עד  להשתמש  זאת  ותחת 

של  מופע  לריכוך  מקומית  צמחיה  בשילוב 

בסביבה.  המיטבי  ושילובם  בטופוגרפיה  מדרגות 

הקיים  השטח  את  ללמוד  מומלץ  חדשים  במבנים    11.2

ולמצות את האפשרויות לניצול הבניין כמתווך טופוגרפי. 

לקרקע. המבנה  בין  הנכון  הממשק  את  למצוא  יש  

מרחב הפורום   .9

והמרחב הפתוח  מרחב הפורום הכולל את מבני הפורום 

הקמפוס  לב  הקמפוס.  של  ההיסטורי  הלב  את  מהווים 

מוגדר  והוא  הירוק  הציר  במעלה  ממוקם  ההיסטורי 

ייצוגי,  כמרחב  אותו,  התוחמים  המבנים  באמצעות 

הייתה לאפיין אותו כראש  כוונת המתכנן  וטקסי.   רשמי 

ושטח  מבנים  של  מכלול  מהווה   המתחם  הירוק.   הציר 

אחד.  ציבורי  כמרחב  בהרמוניה  הפועלים  בינהם,  פתוח 

רון  נוף  אדר'  כהגדרת  הקמפוס"  "חיי  מבחינת  בפועל, 

לוינג'ר, לא תיפקד לב הקמפוס כמקום תוסס למפגשים, 

פעילות ספונטנית ופעילות של אירועי תרבות. אולם למרחב 

זה ערך היסטורי משמעותי . זהו למעשה המרחב הציבורי 

האיקוני של הטכניון ויש לשמרו ככזה במתכונתו הנוכחית 

לפיכך:

כל תכנון במרחב הפורום טעון התייחסות מיוחדת.    9.1

נופי  פרק  יכלול  לפורום  מלא  תיעוד  תיק 

בשימור מומחה  נוף  אדריכל  ע"י  שיוכן 

העוברים  התנועה  צירי  כל  את  ולהבין  לנתח  יש    9.2

זו  תנועה  מערכת  לשמר  מומלץ  ובהתאמה  במקום, 

בה.  הטמונות  האיכויות   כל   על  פנים  חוץ-  המשלבת 

8. הציר הירוק כאזור לשימור מבנייה עתידית

תכנית  של  המרכזי'  הירק  'משטח  על  מבוסס  זה  ציר 

והיה  מ',   90 כ-  של  ברוחב  זה  ציר  היה  במקור  קליין. 

נגטיב של השטח המיוער, כלומר רצועה פנויה מנטיעות 

השונות  הפרוגרמות  בין  המתווך  חיבור  לציר  שיועדה 

בהמשך  הקמפוס.  מרחבי  בין  קישוריות  ומאפשר 

של  לרוחב  הציר  צומצם  גלעד(  תכנית  של  )עדכונים 

מרחב  כל  את  המארגן  השלד  הינו  זה  ציר  מ'.    45 כ- 

אל  וקישוריות  שבילים  סירקולציית  ומאפשר  הטכניון, 

הציר  מהווה  המוקדים השונים. בהקשר הסביבתי הרחב 

הטכניון  מיער  קישוריות  המייצר  אקולוגי  פרוזדור  הירוק 

בדרום אל הגן האקולוגי בצפון, ומייצר רצף של שטחים 

פתוחים בלב בטכניון. יש לשמר את הציר כשטח פתוח.

לפיכך:

להתירר  לא  מומלץ  המיוחד  העיצוב  באזור   8.1

תת  מבנים  מלבד  חדשים  מבנים  הקמת 

הנופי.  לרצף  מפריעים  שאינם  קרקעיים 

קיימים. למבנים  כולל  תוספת  או  שינוי  כל   8.2

תיושם בהתאם להנחיות והוראות נספח השימור, ולאחר 

נוף אדריכל  ידי  על  סביבתית  נופית  תכנית  שהוכנה 

8.3  יושם דגש על נטיעות והגברת פוטנציאל המקום לתפקוד 

הטכניון  של  הרחב  בהקשר  אקולוגי  כפרוזדור  סביבתי 

בסביבת הכרמל, ובהתאם להנחיות אקולוג ויועץ סביבתי. 
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הצהרת משמעות- סיכום ומסקנות

סביבת המבנים וחצרות פטיו  .11

חלוקה  ע"י  אופיין  הראשונים  הקמפוס  מבני  תכנון 
המחוברים  שונים,  במפלסים  אגפים,  למספר 
פנימיות  חצרות    של  מערכת  ע"י  ביניהם 
את  הטופוגרפיה.   לקווי  התאמה  ע"פ  לרוב 
במפלסים  רחבות  של  מעטפת  מחברת  המבנים 
מדרגות.  בגרמי  ביניהם  המחוברים  שונים, 
הפנים  את  המשלבים  בניינים,  מקבצי  נוצרו    כך 
עוטפים  הראשונים  הבניינים  מרבית  החוץ.  עם 
ולקשור  ואויר  אור  להחדרת  פנימיות,  חצרות 
ורוגע.    מעבר  שהות,  לצורך  וכן  הבנין  אגפי  בין 
גם   במבטים   אלו   פנימיות   חצרות  קושרו  לרוב 
שפנימיות  כך  לבניין,  הראשיות   הכניסות   אל  
אליו. הכניסה  עם  כבר  משתקפת  הבנין 

לפיכך:

לשימור  מורשת  כאתר  המוגדר  מבנה  לכל   12.1

לשימור.  נופיות  המלצות  עם  נופי  סקר  יתבצע 

יש  לשימור-  במבנים  פנימיות  חצרות     12.2

כחלק  פטיו,  חללי  תיעוד  בתיק  ולשלב  לתעד, 

המקורי.  התכנון  לרוח  בהתאם  מהמבנה, 

הן  לחצר  הנגישות  את  למקסם  מומלץ   12.3

להפקת  חלונות  מבחינת  והן  פתחים  מבחינת 

אלו.  איכותיים  מחללים  מירבית  תועלת 

12.4  מומלץ לבחון את הנושא הצמחי- כיסוי קרקע/שיחים/  

החצר  לחלל  מתאימים  צמחיה  נפחי  לקבל  כדי  עצים 

לשימוש  או  ללימוד,  לאתנחתא,  לשהייה,  חלל  לקבלת 

בהתאמה.  הבוגרים  הצומח  מרכיבי  שימור  תוך  אחר, 

תשתיות ביער  .12

תכניות  אותן  של  ובפירוט   )1978( לוינג'ר,  בתכנית 

בתוכנית אב של צוות התכנון משנת 1987 יש התייחסות 

הכביש  היער:  עם  והממשק   תשתיות  אל  מיוחדת 

כמקום, החניה כמקום, השביל כמקום. הכביש כאלמנט 

ויזואלית  התייחסות  עם  טופוגרפי  בשטח  המוטמע  פיזי 

החניה  הנופי.    המופע  לריכוך  קלה  מפלסית  והפרדה 

בשטח  המופע  לריכוך  הטופוגרפיה  וניצול  איכותי  כחלל 

וצמחיה  ע"י מסלעות  ודירוג  ע"י שימוש במפלסים שונים 

אקראיים  מפגשים   המעודד  כמרחב  השביל  מקומית,   

של  בשילוב  אלה,  כל  סגל.   לאנשי  הסטדנטים  בין 

נטיעות וממשק אינטנסיבי עם מופע היער מהווים חשיבה 

לשימור.    גבוהה  נופית  ערכיות  ובעלי  רחבה  סביבתית 

לפיכך:

מתן  תוך   יבוצע  השבילים  תכנון     13.1

נטיעות,  לשילוב  מיוחדת  לב  תשומת 

של  וזיהוי  מוצלים,  תנועה  צירי  יצירת 

בהם.  המשולבים  אתנחתא  מוקדי 

על תכנון השבילים להתבצע במקביל ליצירת מערכת   13.2

סירקולציה המקשרת באופן מיטבי בין המוקדים השונים, ותוך 

יצירה של  היררכית שבילים לבהירות ולהתמצאות גבוהה. 

להיות  הקמפוס  שבילי  של  הגמר  חומרי  על     13.3

הקיימת. עיצובית  ולשפה  לסביבה  מותאמים 

בריבוי  להשתמש  מומלץ   חניה  במרחבי    13.4

ויצירת  שניתן,  כמה  עד  קיימים  עצים  שימור     , נטיעות 

מומלץ   מיטבי  נטיעות  שילוב  לצורך  מוצל.  מרחב 

ברצף,זאת  הסמוכות  החניות  מספר  את  להגביל 

החניות.  מקבצי  בין  נטיעות  שטחי  לייצר  מנת  על 

 

בין  מפלסי  דירוג  לייצר  מומלץ   13.5

ונטיעות  במסלעות   טיפול  חניה,  מגרשי 

החניה. מופע  ריכוך  לצורך  הגובה  בהפרשי 

נוף  עם  בעצים  להשתמש  מומלץ   13.6

מקסימאלי.  הצללה  לאפקט  ורחב,  גבוה 

הטבעת(   )כביש  גבוהה-  בהיררכיה  בכבישים      13.7

מומלץ לאפשר מפרדה רחבה ואי רגולרית כדוגמת הקיים 

ולהשתמש בנטיעות משולבות של עצים ושיחים מקומיים, 

הסביבה.   אל  הכביש  תשתית  של  נופי  חיבור  ליצירת 

 13.8    כביש הכניסה לקמפוס מכיוון השער המערבי- ציר 

כניסה היסטורי עם עוצמת ייעור גבוה- הינו ציר לשימור נופי. 

יותר,  נמוכה  בהיררכיה  פנימיים  בכבישים    13.9

לאפשר  כדי  הניתן,  ככל  רבות  נטיעות  לשלב  מומלץ 

הקרובה.  הסביבה  אל  נופי  וחיבור  מוצל,  תנועה  ציר 
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מכלולים נופיים לשימור

וחזית  כימיה  בנין  של   דרומית  )חזית  המבנים  שני  חזיתות 
ומהוות  אדריכלי   דיאלוג  מייצרות  פיזיקה(  בנין  של  צפונית 
חשובה.  היסטורית  משמעות  עם  ייחודי,  לחלל  בנויה  דופן 
כמעט  נשמרה   ,1963 בשנת  שתוכננה  ריסמן  כיכר 
חדשים,  נופיים  אלמנטים  של  התערבות  ללא  במלואה, 
גבוהה.  שימור  ברמת  מזרקות,  עם  מים  בריכת  לרבות 

                 ה.     מכלול גן קיסלאק:
המסדרון  של  מזרחי  המשך  מהווה  קיסלאק  גן  מכלול 
ללב  הנושקים  יער  עצי  של  רצף  על  ושומר  האקולוגי, 
לכאורה,  תכנונו  בחוסר  הינו  המקום   חשיבות   . הקמפוס 
התערבות  כל  הקמפוס.  בלב  בר"  טבע  "פיסת  ובמיקום 
תכנונית נדרשת להתייחסות של הגן והשפעתו על מערכת 
את  ומקשרים  דרכו  העוברים  השבילים  ומערכת  התנועה, 
צנועה  עיצובית  בשפה  שמוש  תוך  השונים,  הקמפוס  חלקי 
שטח  לבין  נטיעות  של  צפיפות  בין  מיוחד  איזון  ומקומית. 
גבוה  נופי  ערך  מהווה  נטיעות  של  דופן  ע"י  המוגדר  פתוח 
לשימור . בשטח נכלל החלק המערבי של טיילת הטכניון.

              ו.     מכלול חניית הפורום: 
חופת   100% כיסוי של  הינו שטח עם  חנית הפורום  מכלול 
זה מבטא  עצים, המשולבים בחניה רב מפלסית. תא שטח 
היער  לשילוב  לוינג'ר  גישת  את  ביותר  הבולט  באופן 
הקמפוס-  במרחב  שונות  פרוגרמות  בין  מקשר  כמרחב 
הינו  הקיים  החלל  חניה.  קרי-  תשתיות,  פרוגרמת  כולל 
מופע  של  ההמשכי  מאופיו  הנובע  גבוה  נופי  ערך  בעל 
האקולוגי  המסדרון  'לדופן  צמוד  הקמפוס,  בלב  היער 
את  תחזק  חדשה  תכנית  כל  שלו.  מערבית  זרוע  כמעין 
מלא.  נופי  שימור  למסמך  ותידרש  היער  מופע  המשכיות 

 
              ז.     מכלול תשתיות ביער:  

עובר  בהם  האיזורים  את  כולל  ביער  תשתיות  מכלול 
לשימור. הראוי  נופי  מכלול  ומייצר  היער,  בממשק  הכביש 
ציר  של  אופיו  שימור  מערבי:   היסטורי-  הכניסה  ציר   .1
כדרך  בניין הסנאט  ועד  הכניסה המערבי  רוז" משער  "דוד 
בתוכה  הכוללת  רחבה  דרך  זכות  רצועת  להגדיר  יש  יער.  
מיועדת  הדרך  מזכות   60% שלפחות  כך  נטיעות  שטח 
לשימור של נטיעות קימות או חידושם בעקבות בינוי סמוך.  
רוז בקטע  דוד  ציר  אופיו של  שימור  מזרחי:  כניסה  ציר   .  2
מומלץ  וניהול.  תעשיה   והנדסת  קיסלאק  לגן  שממזרח  
בכיוונים  תנועה  נתיבי  של  מפלסית  הפרדה  על  לשמור   
ועד  משתנה,  ברוחב  רגולרית  אי  מפרדה  עם  מנוגדים,   
רוחב של 14 מ' עם נטיעות של עצי יער בוגרים. שמירת על 
הפרדה מפלסית ככל הניתן, ובתיאום עם הסדרת הנגשה. 

                  ח.     מכלול מעונות ריפקין: 
המבנים  של  בפרופורציות  טמון  ריפקין  מתחם  של  ייחודו 
הבניינים,  בין  הקיימים  ובחללים  הפתוח,  השטח  אל  ביחס 
מלאה.  כמעט  צמרות  כיסוי  וחופת  אינטנסיבי  ייעור  עם 
לכביש  וביחס  עצמם,  אל  ביחס  המבנים  של  מיקומם 
גבוה,  ביטוי  לקבל  יער  קמפוס  לתחושת  מאפשרים  הדרומי 
המקום  נחווה  שבילים  של  שפע  ובהימצא  כבישים  בהעדר 
רגל.  להולכי  ברורה  והעדפה  הרמוני  מרחב  עם  קיבוצי  כגן 
יציאה אל המרחב הפתוח מחדרי  חזיתות המבנים מאפשרים 
הסטודנטים ללא היררכית ביניים בין פרטי לציבורי, ומייצרים 
אינטנסיבי.  לבינוי  מיועד  זה  שטח  איכותי.  ציבורי  מרחב 
את  ולשמר  הקיימים,  הנופיים  הערכים  את  לבחון  יש 
הבניינים,  בין  למרווחים  התייחסות  תוך  המקום  רוח 
הקרקע  תפיסת  של  עקרון  ושימור  אקראי,  נטיעות  מופע 

א
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מרכזי  ציר  על  לשמור  יש  טופוגרפי.  כמתווך  הבנין  ע"י 
עם  הכניסה  את  המקשת  רגלית  תנועה  כרצף  במתחם 
של  צמרות  כיסוי  שניתן  כמה  עד  לשמור  יש  הקמפוס.  לב 
חניה,  לצרכי  הקרקע  לתת  בכניסות  להמעיט  יש   .80%
שניתן.  כמה  עד  הטבעי  השטח  של  מקסימאלי  שימור  לצורך 

נספח השימור מזהה שמונה  מכלולים נופיים לשימור:

               א.  מסדרון נופי היסטורי: 
מבטיח  מיוחד"  עיצוב  כ"אזור  קובעת  זו  שתכנית  המסדרון 
שמירה על הערכים המרחביים והנופיים העיקריים של "תכנית 
כמסדרון  הקמפוס  במעלה  מרכזית  רצועה  שמירת  קליין" 
נופי ללא בינוי שבמרכזו אזור הפורום ההיסטורי שהוא מוקד 
נוף  אל  מבט  נשמר  וממנו  מרכז הקמפוס  אל  כניסה  ושער 
ירק  משטח  המרכזי  בחלקה  מהווה  זו  רצועה  חיפה.  מפרץ 
מרכזי ושטח פתוח המאפשר תנועה רוחבית בין הפקולטות 
המרכזיות של הקמפוס. כל בינוי באזורים המשיקים למכלול 
זה ייעשה מתוך התייחסות להשפעתו החזותית על המכלול 
טיילת  של   המזרחי  החלק   נכלל  בשטח  בכללותו.  הנופי 

הטכניון.   

               ב.    מתחם הפורום:
כמתחם.  שתוכנן  הראשון  המתחם  הינו  הפורום  מתחם 
שלושת המבנים הכלולים במתחם )בנין צ'רצ'יל, בנין הסנאט 
 1965 ו   1962  ,1959 בשנים  נבנו  המרכזית(  הספריה  ובנין 
כמעט  המקוריות  לתכניות  נאמן  הקיים  המצב  בהתאמה. 
בניה  וכל תוספת  הינו מתחם לשימור,  זה  במלואו.  מתחם 
השימור  של  תיעוד  תיק  כולל  מלא  תיעוד  למסמך  נדרשת 
הנופי, לרבות תוספות של מצללות, או מיקום אלמנטים של 
נושא  לבחון  יש  צ'רצ'יל.  למבנה  הסמוכים  והנצחה  הוקרה 
ולא  שמתו,  עצים  גדמי  של  במקומות  נטיעות,  חידוש  של  

חודשו במקומם עצים חדשים. 

               ג.  מכלול אוירונאוטיקה:
ייחודו של מתחם אווירונאוטיקה הוא בבידודו מלב הקמפוס 
מכוונת.  תכנונית  מגמה  הייתה  הבידוד  פעולת  ההיסטורי. 
אתנחתא  ומוקדי  שבילים  מערכת  נוצרו  מכך  כתוצאה 
השטח  של  חלקו  הקמפוס.  וללב  לפורום  אותו  המקשרים 
המהווה "באפר הפרדה" לא בנוי נשאר מיוער ומהווה מתחם 
הראוי לשימור. מורכבות המבנה מייצרת חמישה חללי חוץ 
יש  שונים.  אפיונים  עם  מקומיים  כיס  כגני  נופית  הנקראים 
ההיסטורי  המבט  ואת  אלו,  כיס  גני  לשמר  גבוהה  חשיבות 
אל המפרץ, ולשמר את מערכת השבילים ומוקדי האתנחתה 
המכוון  בידודו  של  ההיסטורי  הסיפור  את  ודרכם  לאורכם, 

מלב הקמפוס. 

               ד.     מכלול מתחם כימיה וכיכר ריסמן:
מכלול מתחם כימיה כולל את כיכר ריסמן,  המרחב המצוי 

מכיוון  הפתוחות  הפטיו  וחצרות  ופיזיקה  כימייה  מבנה  בין 

שבין  היחסים  במערכת  המכלול  חשיבותו  ומערב.  מזרח 

הבנוי והפנוי, והמצאות חללי חוץ שמוגדרים ע"י דפנות שני 

מבנים שתוכננו ע"י אדריכל אחד, ושמרו על כוונת המתכנן 

תוך כדי נאמנות לתכנית קליין.  

מכלול נופי לשימור- 

מסדרון אקולוגי 

מכלול נופי לשימור - 

מתחם מיוחד

מכלולי נוף לשימור

ז

ז
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הערות כלליות: 

חלק  או  כל  את  לכלול  עשוי  מורשת  אתר     .1
המבנה,  מעטפת  האתר,  סביבת  הבאים:  מהמרכיבים 
פנימיים. חצרות  ועיצובם,  חומריהם  על  פנימיים  חללים 

 
ברשימת  לאתרים  הנוגעות  השימור  הנחיות     .2
של  מנעד  ומניחות  דיפרנציאליות,  הינן  המורשת 
תיעוד  תיק  להכנת  בכפוף  אפשריות,  התערבות  רמות 
לשמירתם. הדרך  את  ומתווה  האתר  ערכי  את  המזהה 

לפורמט  בהתאם  מלא  תיעוד  הינו  מלא'  'תיעוד     .3
הפנים  משרד  של  תכנון  מנהל  בהנחיות  המפורט 
הפתוחים  השטחים  של  נופי  סקר  בצירוף   ,2008 משנת 
פרק  וכן  המורשת,  אתר  ובתוך  סביב  המצויים 
לשימור.  נופיות  המלצות  לרבות  והמלצות  מסקנות 

מטרת הסקר, המכיל מידע רב שנאסף לראשונה במסגרת 
שישמש  נתונים  מסד  לייצר  ובראשונה  בראש  הינה  זו, 
בקמפוס,  המורשת  אתרי  רשימת  לקביעת  ראשוני  כבסיס 
הטכניון.  בקרית  המורשת  ניהול  פעולות  לכל  מוצא  ונקודת 
כפי שהוסבר בפרק הקודם, בעקבות לימוד והבנת הקמפוס 
זיהוי מאפייניהם ההיסטוריים   ,)1-2 )ראו פרקים  והתפתחותו 
ערכיו  והגדרת  גלעד,  ותכנית  קליין  תכנית  של  המשולבים 
זו  עבודה  מתייחסת  כמכלול,  הקמפוס  של  המרחביים 
קליין  תכניות  הגיעו  בו  הרגע  כאל  ה-70'  שנות  מחצית  אל 
וגלעד לאיחוי המהווה את שלד הקמפוס דהיום. לאור זאת, 
ודעות  היכרויות  של  מהשפעתן  להשתחרר  מנת  על  וכן 
השונים,  הקמפוס  מבני  של  לערכיהם  באשר  מוקדמות 
הוחלט לסקור את כל אתרי הקמפוס שהוקמו עד למועד זה. 
המורשת   אתרי  כל  מסומנים  הבא  בעמוד  במפה 
חלקיים1. או  מלאים  אתר  כרטיסי  הוכנו  עבורם 

השטח  ההסטורי-  הקמפוס  ליבת  מסומנת  במפה  עוד 
)'תכנית  ההסטורית  האב  בתכנית  הטבעת  בכביש  התחום 
והניהול  הפקולטות  מבני  מוקמו  ושבו   ,1952 משנת  קליין'( 
חלקו  המרכזי.  הירק  משטח  עברי  משני  הטכניון  של 
1952- השנים  בין  הוקם  ההסטורי  הקמפוס  של  הארי 
שנסקרו  הנוף  ומכלולי  המבנים  שמרבית  כך   ,1975
זה.  שטח  של  בתחומו  מצויים  זו  עבודה  במסגרת 

מורכב  שלאחריו,   6 ובפרק  זה  בפרק  המצוי  הסקר,  גוף 
מכרטיסי אתר הבוחנים את ערכי המורשת הגלומים באתרי 
הבאים: הפרמטרים  פי  על  והבנויים,  הנופיים  הקמפוס, 

 
השתייכות  בקמפוס,  ראשוניות  הסטורי:  הקשר  א. 
הזמן,  בני  תכנוניים  זרמים  רקע  על  ייחודיות  או 
וכדומה. הקמפוס,  בחיי  מפתח  לאירועי  קשור 
ההיסטורי-  הקמפוס  בסכמת  מרחבי  הקשר  ב.     
עקרונות  את  המממש  ורעיוני  סירקולטיבי  גאוגרפי,  קשר 
את  התואמים  מבנים  גלעד.  תכנית  ו/או  קליין  תכנית 
ביותר. הגבוה  לדירוג  זכו  יחד  גם  התכניות  שתי  עקרונות 
השתייכות   - נופיות  אדריכליות/  איכויות  ג.      
וניצפות  תצפית  קשרי  לטיפולוגיה,  ו/או  לסגנון  מובהקת 
קשיחות  או  גמישות  רחוק,  נוף  או  הקמפוס  אל/מנוף 
בין  קשר  פונקציונלית2,  קונסטרוקטיבית/  אדריכלית/ 
בית'(. )'תוצרת  לבין העשייה האקדמית של הטכניון  האתר 
ערכי  של  ההסטורי  המופע  נוכחות  השתמרות-  רמת  ד. 
התכנון,  בבהירות  שמתבטאים  כפי  דהיום,  במצבו  האתר 
השפעתן  תיבחן  זה  פרמטר  תחת  הבנין.  ובפרטי  בחומריות 
של התערבויות כגון בנייה וצמחייה סמוכה, תוספות בנייה או 
וכדומה. ותחזוקה לאורך השנים   הריסות חלקיות, שיפוצים 

מאתרי  אחד  כל  עבור  לשימור  והדגשים  הערכה  סיכום, 
הסקר מופיעות בגוף כרטיסי האתר בהתאם לסיווג שלהלן:

אתר עשיר בערכי מורשת: בעל ערכים גבוהים )XXX( על 
ערכיו  ישומרו  זו  בקבוצה  שלעיל.  הקריטריונים  מרבית  פי 
הסביבתי,  בהקשרו  ביטוי  לידי  באים  שהם  כפי  האתר  של 
התערבות,  כל  בניין.  ופרטי  פנים,  חללי  חיצוניות,  חזיתות 
את  ולהעצים  לשמור  תשאף  שוטפת,  תחזוקה  לרבות 
ככלל,  מקדים.  כצעד  מלא  בתיעוד  ומחויבת  האתר,  ערכי 
אלה.  באתרים  לכת  מרחיקי  שינויים  יותרו  לא  כי  מומלץ 

אתר בעל ערכי מורשת גבוהים: בעל ערכי מורשת )XX( על 
פי מרבית הקריטריונים, ובעל ערכי מורשת גבוהים )XXX( על 
פי אחד או יותר מהקריטריונים שלעיל. באתרים אלה תשאף 
ולהעצים  לשמור  שוטפת,  תחזוקה  לרבות  התערבות,  כל 
את ערכי המבנה, ויבוצע תיעוד מלא כצעד מקדים.  תיתכן 
זה.   תיעוד  במסקנות  כתלות  באתר,  משמעותית  התערבות 

ערכים  בעל  נמוכים:  מורשת  ערכי  בעל  אתר 
הפרמטרים.  בכל   )X / XX  ( נמוכים  או  בינוניים 
להנחיות  כפופה  אינה  זה  מסוג  במבנה  התערבות 
זה.  בסקר  למפורט  מעבר  המורשת  לשימור  הנודעות 

בהם  מתחמים   -)6 בפרק  )מפורטים  נופיים  מכלולים 
ושטחים  הסטוריים  מבנים  של  משולבת  מערכת  מתקיימת 
כאתרי  שערכיהם  פאטיו,  וגני  גנים  לרבות  פתוחים, 
את  לראות  יש  אלה  במכלולים  בזה.   זה  שלובים  מורשת 
התוחמים  למבנים  בחשיבותו  ערך  כשווה  הפתוח  השטח 
כל  של  הראשון  בעמוד  בטבורו.   ממוקמים  או  אותו 
התייחסות  ישנה   5 בפרק  הכלולים  אתר  מכרטיסי  אחד 
  .6 לפרק  הצורך  במידת  הפניות  ובו  ונוף,  פתוח  למרחב 

כפי שניתן לראות בטבלה בעמ' 87, כרטיסי האתר שהוכנו 
גני  סקרי  בשילוב   )5 )פרק  הבנוייה  המורשת  אתרי  עבור 
זיהו אתרים עשירים בערכי מורשת:  בנין  הפטיו )פרק 6.3( 
אוירונאוטיקה, הפורום )מתחם הכולל את הספריה המרכזית, 
מבנה  פישבך,   בנין  הסנאט(,  ובנין  צ'רצ'יל  אודיטוריום 
מעבדות דנציגר, בית הכנסת; וכן אתרים בעלי ערכי מורשת 
גבוהים, ביניהם מבנים חשובים כגון המעבדה לחקר הבנייה, 
חקלאית.  להנדסה  והפקולטה  שוליך,  ע"ש  כימיה  בניין 
נמוכים  מורשת  ערכי  בעלי  ונמצאו  שנסקרו  אתרים 
לספק  שעשויה  הנוספת  ההגנה  ממטרית  'שוחררו' 
אלה  אתרים  על  בטכניון.  מורשת  אתרי  של  רשימה 
ומבני  ג'וזפו,  מגדל  אולמן,  בנין  השאר  בין  נמנים 
אוירונאוטיקה.  במכלול  ואנרגיה  שריפה  תהליכים, 

סקר אתרים- מבוא ומתודולוגיה
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מקוצרים . 1 כרטיסים  רק  הוכנו  זו  עבודה  במסגרת 
יש  בעתיד  מבנים.  שישה  עבור  והערכה  סיכום  ללא 
אלה. אתרים  עבור  מלא  אתר  וכרטיס  סקר  להשלים 

לדוגמא: מבנה מעבדות דנציגר קשיח מאוד מבחינה אדריכלית . 2
לקבל  יכול  דהיינו  פונקציונלית,  מבחינת  מאוד  גמיש  אך 
המקורי.  התכנון  מסגרת  על  שמירה  תוך  רבים  שימושים 
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פרק 5: אתרי מורשת בנוייםסקר אתרים- מפת אתרי מורשת בנויה והמלצות לניהול המורשת
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310

210

220
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230

240

אתרי מורשת שנסקרו עם כרטיסי אתר
101-112 מעונות ריפקין.....................עמ' 89
210-230 מבני הפורום.......................עמ' 94

240 בית הסטודנט............................עמ' 101
280 בית הכנסת...............................עמ' 107
310 אווירונאוטיקה............................עמ' 112
405 בניין קופר.................................עמ' 117
435 בניין דנציגר...............................עמ' 122
520 המכון לחקר המוצק...................עמ' 128
540 בניין פיזיקה )לידוב(...................עמ' 129

550 בניין לימודים הומניסטים 
      )מבנה ע"ש טאוב(......................עמ' 135
560 מרכז המחשבים ע"ש טאוב ........עמ' 136

                                            
570 בניין אולמן...................עמ'  137   
580 בניין פישבך..................עמ'  143   

590,593 הנדסת חומרים )דה ז'ור( 
ומכון מתכות )גרינבאום(.......עמ' 149

630 המרכז למחקר תעשייתי 
)מעבדות ג'וזפו(...................עמ'  155
710 המכון למיקרוביולוגיה....עמ' 160
720 בניין כימיה )שוליך(.......עמ' 161

730,740 הפקולטה להנדסה כימית 
והפקולטה להנדסת מזון.......עמ' 167

 

750 מתקן P-Plant להנדסת מזון..........עמ' 172
760 מעבדות לחקר הקרמיקה והגומי...עמ' 173
805 המכון לחקר הבניה.....................עמ' 178
850 בניין מאוברגר.............................עמ' 183

861-863 הנדסה חקלאית....................עמ' 188                                                       
870 הנדסה אזרחית )בורוביץ(..............עמ' 193
875 מעבדת הידראוליקה....................עמ' 198
901-906 מעונות סגל זוטר...................עמ' 204
910 מרכז הספורט.............................עמ' 205

מקרא
גבול הקמפוס

ליבת הקמפוס ההיסטורי

מבנים שנסקרו

שאר המבנים בקמפוס

וממוקדת  מפורטת  נופית  תכנית  לקדם  מומלץ   .1

מרכז  כאל  המרכזי  הירק  משטח  אל  המתייחסת 

לתנועה,  המשמש  מרכזי  ירוק  וכציר  הקמפוס  שלד 

הנוף.  עם  ולקשר  הקמפוס,  במרחב  לאוריינטציה 

של  בריבוי  מתאפיינת  ההסטורי  הקמפוס  ליבת   .2

נופיים  ערכים  בעל  מכלול  יוצרים  שיחדיו  מורשת  אתרי 

לבחון  מומלץ  זה  באיזור  התערבות  בכל  ייחודיים. 

והרחוק.  הקרוב  בנוף  ונוכחות  נצפות  של  אספקטים 

3. היה ואתר מורשת באיזור ליבת הקמפוס כלול גם בתחום 

'איזור פיתוח', מומלץ לתאם בין התכניות המוצעות לסביבתו 

הקרובה לבין שימור ערכי האתר כפי שזוהו בנספח השימור.

בסקר  שזוהו  המורשת  אתרי  את  להכליל  מומלץ   .3

חיפה.  עיריית  של  השימור  ברשימת  השימור 

לתחזוקה  באשר  החלטות  קבלת  כי  מומלץ   .4

הטכניון,  באחריות  תהיה  אלה  אתרים  של  השוטפת 

טכניונית'   שימור  'ועדת  באמצעות 

זו. למטרה  הטכניון  נשיא  שימנה 

'ועדת השימור הטכניונית' המוצעת לעיל תופקד על תחזוקה 

שוטפת ועל פיתוח עתידי באתרי המורשת בקמפוס, ותהווה 

את הכלי המרכזי לניהול המורשת הטכניונית באופן שמחד 

גיסא יותיר את האוטונומיה התכנונית בידי הטכניון, ומאידך 

גיסא יציע מנגנון יעיל ואחראי לתיאום בין תכניות הפיתוח של 

הטכניון לבין שימור והעצמת ערכי המורשת הבנויה והנופית 

של הקמפוס.  בועדה  יהיו חברים קבועים )נציגים מאגף בינוי 

ותחזוקה של הטכניון, וחברי סגל מהמחלקות לארכיטקטורה  

ולהנדסה אזרחית בטכניון שהתמחותם במורשת אדריכלית(. 

בכל דיון באתר ספציפי יצורפו לועדה חברי סגל מהפקולטה 

הספציפי.  האתר  תפעול  על  והאחראי  הרלוונטית, 

באתרים  להתערבות  ההחלטות  קבלת  תהליך  כי  מומלץ   .5

עשירים בערכי מורשת ובעלי ערכי מורשת גבוהים ילוו בחות 

ויוצגו כחלק מחומר  דעת של אדריכל המצוי בנושאי שימור, 

זה.   לעניין  הטכניון  שיקבע  בועדה  החלטות  לקבלת  הרקע 

בעלי  באתרים  והתאמות  תוספות  לשינויים,  תכניות   .5

ועדה  ע"י  ויאושרו   יידונו   ייוצגו,  גבוהים  מורשת  ערכי 

ע"י הועדה תיק  ואושר  השימור הטכניונית רק לאחר שהוצג 

מסקנות  לרבות  המדובר  המורשת  אתר  עבור  מלא  תיעוד 

לאשר,  יהיה  הטכניונית  השימור  ועדת  בסמכות  והמלצות.  

והתאמות  שינויים  נוספות,  בדיקות  לדרוש  או  לדחות 

לממצאי  בהתאם  זאת  כל  בפניה,  שיוצג  פרוייקט  בכל 

ובמטרה  זו,  לתכנית  הנספח  השימור  וסקר  תיעוד  תיק 

האתר. של  התרבותיים  ערכיו  את  ולהעצים  לחזק  לשמור, 

והתאמות  תוספות  משמעותיים,  לשינויים  תכניות   .6

גם  לדיון  יובאו  מורשת  בערכי  עשירים  באתרים 

ביצוע.  טרם  חיפה  עיריית  של  השימור  ועדת  בפני  
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 סיון יוסף' אמיר פרוינדליך ואדר' אדר, 80-11-5812תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 ש דניאל ריפקין"מעונות טכניון תחתון עמתחם 

 
 .דניאל ריפקין שםקרוי על כולו קומפלקס המעונות 

, גילברט, רוז, זוסמן: עצמם מוקדש שםהתרבות לכל אחד ממבני המגורים ומרכזי 
, גולדבלט, מייזר, פישבך, שיין, פילדלפיה, בלחטובסקי, ויקס, בנדר-רוז, ארגנטינה

 .ור'ז-דה, פרוסט, אהבת חסד, הירשמן, זיסקינד
 
 

 משמש למעונות עבור סטודנטים בתואר הראשון; כיום
 

 ר למבנה טיפוסי"מ 028-כ; שטח כולל

 
 
 
 

 181-111 (.SapNum)ספ מספר 

ההקדשה  ותלוחאחד מ (תמצאותהירוק במפת הבמסומן )' מ 588-558 (קו גובה)מיקום 
 (אדוםב ניםמסומ יםהמבנ)מפת התמצאות  (5812 יולי) יםהמבנאחד מבט כללי אל    (5812יולי )למבנה בכניסה 

הראשון  חנוכת הבנין 1929 .(בקירוב) 1927החל משנת במספר שלבים הפרויקט נבנה  שנת הקמה
 . המבנים נבנו עד אותה שנה 11כל , 1972י תצלום אוויר משנת "עפ. (משוער)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בבאר שבע' שיכון לדוגמא'שכונת השטיח במסגרת פרויקט ; מימין, בתכנונם של חבקין וגלעד בחיפה" יחידת המגורים"; משמאל
 (צבי אפרתי, הפרויקט הישראלי'תמונה מתוך )בתכנונם של חבקין וזולוטוב 

 המתכנן המבנ

 
את לימודי האדריכלות בטכניון והחל  28-סיים בראשית שנות ה  -דניאל חבקין' אדר

בה זכה בתחרות להקמת מעונות  3591כאסיסטנט בפקולטה עד שנת לעבוד 
בהמשך גם כיהן . פרויקט שהיה עבודתו הראשונה בתור אדריכל ,הסטודנטים בטכניון

סגנונו האדריכלי שיקף במידה רבה את רוח . ן הפקולטה לארכיטקטורה בטכניוןכדיק
על בניה צנועה המקדמת עקרונות חברתיים עם דגש מיוחד ; התקופה בארץ הצעירה

בצוות המתכננים של הפרויקט השתתף חבקין  08-בשנות ה. טיפול במרחב הציבוריה
ם זולוטוב את שכונת השטיח ל נחושבו תכנן יחד עם האדריכ בבאר שבע' שיכון לדוגמא'

" יחידת המגורים"תכנן בשיתוף עם האדריכל שלמה גלעד את בנין  1908-ב. הידועה
בכל . קורבוזייה במרסיי-של לה 'unite d'habitation'בחיפה בהשראת הפרויקט 

זכה יחד עם  1900-ב. עבודותיו ניתן לזהות קו מחשבה עיקבי בעקרונות התכנון
 .בטכניון( נהרסו)חבקין בפרס רכטר על תכנון מעונות העמים  האדריכלית עכסה

 התערבויות ותוספות בניה

לאורך השנים שופצו חלק גדול מהמבנים ושונתה החלוקה הפנימית של חדרי המעונות 
חלק גדול מן . בניינים לקדמותם 2הוחלט להחזיר  5882בשנת . ביחס לתכנון המקורי
נסגרו לצורך הגדלת חדרי , קרקע והן בקומה העליונההן בקומת ה, המרפסות הצפוניות

            .המגורים

 
חזית צפונית ; משמאל

המציגה את מרפסות 
החדרים הצפוניות 

 28-שלהי שנות ה)
 (בקירוב

דוגמא לסגירת ; מימין
המרפסות בחזיתות 

 (. 5812יולי )הצפוניות 
 
 
 
 
 
 

 מרחב פתוח ונוף

ייחודו טמון בפרופורציות המבנים ".  קמפוס יער" מתחם ריפקין מבטא היטב את חזון
ייעור אינטנסיבי וחופת כיסוי , בחללים הקיימים בין הבניינים. ויחסם לשטח  הפתוח

בהעדר כבישים ובהימצא שפע של שבילים נחווה המקום כגן .    צמרות כמעט מלאה
פשרים יציאה חזיתות המבנים מא. קיבוצי עם מרחב הרמוני והעדפה ברורה להולכי רגל

ומייצרים , אל המרחב הפתוח מחדרי הסטודנטים ללא היררכית ביניים בין פרטי לציבורי
 (0ראה פרק ). מרחב ציבורי איכותי 
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הקשר לקמפוס (קונטקסט אורבני)

תכנית קליין

 של הפרויקט תואם את האזור המיועד לו בתכנית האב של קליין. מיקומו
 לתחילת 1954תכניות היתר הבניה לפרויקט, שהוכנו בשלבים בין השנים 

 , נערכו בהתאם למתווה שהוגדר בתכנית האב: 60שנות ה-
בדומה לתכנית, המעונות תוכננו כמקבץ מבנים, טובלים בירק, ממוקמים 

צפונית לכביש הכניסה לקמפוס, מחוץ לטבעת ההיקפית ובקרבה לאזורים 
שיועדו למבני הפקולטות.  האוריינטציה של המבנים פונה צפונה לכיוון 

הנוף ומלווה את קווי הטופוגרפיה. 

, מעונות ריפקין מסומנים בכחול, דרומית-1962תצלום אוויר 
מערבית לכביש הטבעת, עפ"י מתווה תכנית קליין

 בגבולות קריית הטכניון, המבנים המיועדים 1953מפת קליין 
מסומנים באדום. 

תכנית גלעד 

 הקיימים כיום כבר 14 מבנים מתוך ה-10), 1965בעת הכנת תכנית גלעד (
נבנו (מסומנים באדום במפה). תכנית גלעד שילבה את המבנים במערך 

החדש כאשר הציר הרוחבי החדש תוחם אותם מצפון. כביש הטבעת תוכנן 
באופן שיאפשר תוספת שלושה מבנים נוספים עתידיים (מסומנים בכחול 
במפה). שלושת המבנים תוכננו כהמשך של שלוש השורות של המבנים 

הקיימים. בפועל נבנו ארבעה ביתנים נוספים כאשר מיקום שניים מהם אינו 
תואם לתכנית ההעמדה של גלעד (ככל הנראה מטעמי ציפוף וניצול 

מקסימלי של השטח הקיים). 

 המבנים מסומנים בכחול, ציר התנועה של גלעד 14, 1975תצ"א 
מסומן אדום, ובירוק "שארית" הציר הירוק של קליין

בגבולות קריית הטכניון, המבנה הקיימים 1965מפת גלעד 
מסומנים אדום. מבנים עתידיים עפ"י התכנית מסומנים בכחול.

התיחסות לציר הירוקגישת רכב מהטבעתמורפולוגיההעמדת המבנה;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות סיכום הקשר לקמפוס 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס מורפולוגיההעמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות 
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משמעות אדריכלית ואסתטית

סגנונם של המבנים בתכנונו של האדריכל חבקין מבטא במידה רבה את הגישה התכנונית 
בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל שהתאפיינה בחיפוש אחר טיפוסי בנייה חדשים כדוגמת 

פשטות, חזרתיות, יעילות פונקציונלית, חסכנות צורנית בלוקי המגורים המתאפיינים ב
(אפרתי). ובהפניה ברורה של החזיתות הארוכות לצפון ולדרום

המבנים בנויים מלבני סיליקט, בטון ולוחות אסבסט, חומרי הבנייה הנפוצים באותה התקופה. 
כל טיפוס בנין נבנה בשתי קומות מגורים זהות המחוברות ביניהן במסדרון משותף במפלס 
ביניים המשמש כמרחב ציבורי. יחידת הדיור תוכננה כ"סמי-דופלקס": היחידה יועדה לשני 

סטודנטים והכילה שני מפלסים- האחד לשינה והשני ללימודים. לכל יחידת דיור התאפשרה 
יציאה אל החוץ ע"י מרפסות. המרפסות בקומה התחתונה איפשרו יציאה ישירה אל החורש 

שסביב למבנים. בפרוזדור המשותף רוכזו כל השירותים השונים כדוגמת המטבח, חדרי 
השרותים, מקומות המפגש וכו. במפרקים שבין חלק מהמבנים תוכננו מבנים תומכים עבור 

פונקציות ציבוריות כגון מכולת, בית תרבות ומועדון דיירים. 
כשנה לפני תכנונם של המעונות נבנתה במרסיי "יחידת המגורים" הידועה של לה קורבוזיה 

שהשפיעה בצורה משמעותית על אדריכלים רבים בארץ ובעולם. מפרויקט זה הושעלו רעיונות 
ובפרויקטים ציבוריים הושאלה  חברתיים של שיוויון, פונקציונליות ופשטות (בעיקר בשיכונים)

הפלסטיות של עיצוב החזית (יעקובסון). השפעות נוספות היו מודלוריות ושימוש בבטון החשוף. 
חלוקת ניתן להבחין במעונות באימוץ מספר עקרונות המופיעים בעבודתו של לה קורבוזיה כגון 

הפרוזדור המשותף(הפרדה בין הפרטי לציבורי, השינה והעבודה), הדירות לשני מפלסים
 בחללי המרפסות בחזית המעניקים למבנה מראה גריעות המסההמשרת את יחידות המגורים, 

 עצמה המשמשת כהמשך חיצוני של תא המגורים. כעשור לאחר מכן והמרפסתתלת מימדי 
ניתן לראות פיתוח עקרונות אלו בבניין "יחידת המגורים" של חבקין בחיפה.  

משמאל; מבט אל המרפסת המתווכת בין יחידת 
המגורים והחוץ (ככל הנראה מיום חנוכת המבנים 

).  1959בשנת 
מימין למעלה ולמטה; קטע תכנית וחתך מקוריים 

הממחישים את עקרונות התכנון של חבקין- 
מודולריות, חזרתיות, פשטות, הפרדה מפלסית  

ופונקציונלית וכו

>>>> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >>>>סיכום משמעות אדריכלית

משמעות היסטורית

 שנבנו במרחב הקמפוס והם משקפים במידה רבה המעונות הראשוניםמעונות ריפקין הינם 
את עקרונות תכנית קליין ההיסטורית בנוגע להעמדתם והמורפולוגיה שלהם. ניתן לראות 

 הן בתכנון שיכונים והן בפיתוח 20בתכנון המעונות גם ביטוי לעיסוקו של קליין החל משנות ה-
מודלים לערי גנים. 

 שנבנו בהעמדה מיקומם של המבנים הכתיב את המשך פיתוח מתחמי המעונות שמסביב
דומה לאורך קווי הטופוגרפיה וחלקם גם בטיפולוגיה דומה, כדוגמת 'מעונות העמים' שעל 

תכנונם זכה חבקין בפרס רכטר.  
לאורך השנים נבנו ברחבי הקמפוס מתחמי מעונות רבים. כל מתחם משקף את התקופה בה 

מעונות ריפקין הינם החוליה הראשונה הוא נבנה, בתפיסת המגורים ובאופי הבנייה. 
שמייצגת את הבנייה השיכונית הצנועה בשנותיה הראשונות של המדינה. משמעותם בשרשרת 

ההיסטורית של המעונות מתחדדת אם עורכים השוואה לדוגמא בינם לבין המעונות האחרונים 
ע"י המשרדים בר-אוריין ושוורץ-בסנוסוף המציגים  שנבנו בקמפוס (כפר משתלמים)

אינטרפטציה עכשווית לשיכון הטובל בירק.  

משמאל; מבט אל אחד המבנים  
מצפון.  

מימין; צילום מטקס קבלת הפנים  
 בנוכחות יעקב  1959שנערך ביוני 

דורי (נשיא הטכניון דאז), גב' אווה  
פורסט שעל שמה נקרא המבנה  

בזמנו וגב' גרטרוד האטיס. 

 היסטורי >>>> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >>>>סיכום משמעות היסטורית 
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 מתחם ומבנים–רמת ומצב השתמרות 

 של מבנים בטיפולוגיה חזרתית מתחם המעונות מתאפיין ; מורפולוגיה
הפרוסים לאורך קווי הטופוגרפיה.  שביל הגישה העובר בין שתי השורות 

כרצף שלם הדרומיות של המבנים השתמר ומאפשר תפיסת מרחב המעונות 
 של מבנים. וחזרתי

לא נעשה שינוי במסה הנפחית הכללית של המבנים. שינויים פנימיים בחלוקת 
החדרים וסגירת המרפסות הפונות אל הנוף שינוי את המראה ההיסטורי של 

מעטפת המבנים, טשטשו את המודול החזרתי של יחידות הדיור ושינו את יחסם 
אל הנוף.  

X
X

X

נקבע מתוך התייחסות למכלול המתחם ולא לפי רמת –רמת השתמרות המתחם; סימון המבנים במפה (אדום - השתמרות גבוהה, כתום   השתמרות בינונית)
השתמרות המבנה הבודד 

האותיות א-ז מייצגות את שלבי הבנייה במתחם. שלבים א-ו נבנו עפ"י המתווה המקורי בתכניותיו של חבקין ובהתאם לתכנית קליין. שלב ז התבצע לאחר מתווה תכנית 
האב של גלעד. 

העמדת המבנים בקמפוס ע"פ תכניות קליין וגלעד נשמרה הקשר אורבני ונופי; 
כפי שהיא. כמו כן, נשמר היחס בינם לבין סביבתם הנופית (יחס בנוי-פנוי)

ושביל הגישה האורכי המרכזי המוביל אליהם. זאת ועוד שורת המבנים 
הדרומית משמרת רצף בנוי עם מתחמי מעונות מאוחרים כדוגמת מעונות 
העמים . לא התבצעו תוספות בנייה או עיבוי שישנו את אופי פריסתם של 

המבנים במרחב. 
עם זאת התווית "ציר לב הקמפוס" בתוכנית גלעד ניתק את הקשר הנופי של 

השורה התחתונה של המבנים עם חורש האורנים והנוף הפתוח. 

X
X

שביל הגישה המרכזי ממנו מתפצלות כניסות לכל מבנה כניסות וסירקולציה; 
נשמר עפ"י התכנון המקורי ועודנו מאפשר הליכה רציפה לאורך המבנים. כמו 

גם את הקשר הרגלי בין שער הכניסה המערבי לפורום. 
במבנים, הכניסות המקוריות והפרוזדורים המשותפים המובילים ליחידות 

המגורים השתמרו. 

X
X

X

במרבית המבנים התבצעו שינויים רבים בחללים הפנימיים של חללים פנימיים; 
המבנים. בחלק מהמבנים הוגדלו החדרים על חשבון המרפסות על מנת שיוכלו 

 סטודנטים. במבנים אחרים חלוקת הפנים שונתה לחלוטין על מנת 3לאכלס 
 סטודנטים הכוללות מטבח וחדר שרותים. חלק מהמבנים 4-6לייצר דירות עבור 

הוחזרו למתכונתם המקורית אך אותנטיות חומרי הבנייה נפגמה. 

X

חומרי הגמר של החזיתות כגון קירות הלבנים ומחיצות הבטון פרטי בניין; 
החשוף בין המרפסות נשמרו. מרבית פרטי הנגרות בחלונות הפרוזדורים 

והחדרים הוחלפו בפריטי אלומיניום.

X

חלונות העץ המקוריים שהשתמרו מצב השתמרות (תהליכי בליה והרס); 
ברמת תחזוקה ירודה, רטיבות בקירות וקירוי אסבסט בכל המבנים

X
X

>>>> מתחם שלם ומוגדרXXXXXXלא ניתן להבחין במתחם >>>>סיכום רמת השתמרות  המתחם 
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  סקר מתחמי 

 מספר המבנים במתחם
 

 שלבי בנייה 7-מבנים נבנו בכ 14
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מידת אחידות סגנון / מורפולוגיה
 

 המבנים כמעט זהים
 

 קמה בנויהמאפיינים אורבניים / ר

 
מהווים רקמה בעלת עקרונות 

 אורבניים ונופיים ברורים
 

 )של המתחם( רמת השתמרות

 
הגבול הצפוני   ,כל המבנים שרדו

נפגע ע"י תוכנית גלעד )ציר לב 
 הקמפוס(

 <<<<< מתחם  X XX XXX קבוצת מבנים <<<< הערכת המתחם

  סיכום ומסקנות

 
 תכנון הקמפוס(קונטקסט אורבני  )הקשר 

 
שנבנו בקצה המזרחי של המתחם עוקבים מבטאים באופן שלם את עקרונות התכנון של תכנית קליין מבחינת העמדת המבנים, המורפולוגיה והגישה מכביש הטבעת. ארבעת המבנים האחרונים 

 באופן חלקי אחר מתווה הגדילה של תכנית גלעד. 
 

 ם צנועים, פונקציונליים ופשוטים, מייצגים טיפולוגיית מגורים ברוח הבנייה השיכונית שרווחה במיוחד בשנותיה הראשונות של המדינה.המבני משמעות אדריכלית ואסתטית

בו מבחינת ההעמדה בהתאם לקווי הטופוגרפיה מתחם המעונות הראשון שנבנה בקמפוס, עוקב אחר עקרונות תכנית קליין. המתחם שימש כתקדים להמשך התפתחות מקבצי המעונות שסבי משמעות היסטורית
 ומבחינה מורפולוגית )בחלק מהמתחמים(. המעונות מייצגים את הלך הרוח והתפיסה החברתית, האסתטית והכלכלית של זמנם. 

 שינויים פנימיים מרובים, השתמרות המורפולוגיה והמתאר הכללי של המבנים מבנים -רמת השתמרות

 מרקם מגורים מובהק באופיו שהשתמר היטב הן מבחינת אופי הרקמה הבנויה ויחסה לחורש והן מבחינת הסירקולציה במתחם ומחוצה לו. בנית ומרקמיתמשמעות אור –מתחם 

 סיכום הערכה ודגשים לשימור

 
 ב בחורש אורניםמתחם המעונות הראשון בקמפוס, נשמר היטב מבחינת המרקם והסירקולציה, מצוי בל ,אתר עשיר בערכי מורשת

 וכבסיס לגיבוש אסטרטגיית לפיתוח המתחם כיחידה אדריכלית ונופית אחודה.   עד מקדמי לכל התערבותכצלא מ מתחמי ביצוע תיק תיעוד יש לקדם לאלתר 
 ראה סימון אדום במפת רמת ההשתמרות( והציר הרגלי ביניהם נותיש לתת העדפה לשימור שתי שורות המבנים העליו( 
 הקשר אל הפורום.את נופי המבטא את רעיון "קמפוס יער" , את ציר הכניסה ההיסטורי ומאפיין , כבהתאם לתכנון המקוריהקשר בין חללי פנים וחוץ לחזק את ר ויש לשמ 
 אלמנטים מקורייםחוץ וב -סכמת המבנה, ביחסי חזיתבכל התערבות לרבות בתחזוקתו השוטפת של המבנה יש לנקוט במשנה זהירות בטיפול ב .  
  אופיו המקורי של האתר ואת ערכיו. את מועצייו וחזקי שינויהתערבות וכל 
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210-230 - מבני הפורום

210-230 | הפורום | 1/7

 

 סיון יוסף ואמיר פרוינדליך' אדר 32-11-3112תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 (האודיטוריום) בית העצרת :המרכזיים בקמפוס קומפלקס של שלושת מבני הציבור -הטכניון" רוםפו"
שלושת . אלישר.ש י"ע הספריה המרכזיתו ש סיר לואי סטרלינג"ע בית הסנט, יל'רצ'צוינסטון ש "ע

בה מוצב קיר הזיכרון לחללי מערכות ישראל  שלוש טרסות מדורגות וחצר שקועההמבנים יושבים על 
 .בטכניון

-1421-ו 1491-1492ראש ממשלת בריטניה בין השנים , יל'רצ'ש וינסטון צ"יל קרוי ע'רצ'אודיטורים צ
י על שמו של סיר לואי ות הסנט קרבי. ישראל מדינתכהוקרה על תמיכתו בשיקומה וכינונה של ,  1422

לבניין האודיטוריום  ואיל לקר'רצ'תורם בריטי שהיה זה שהשיג את רשותו ותמיכתו של וינסטון צ, סטרלינג
בנין הספריה קרוי על שמו של .  י אגודת דורשי הטכניון בבריטניה"התרומות לשני המבנים ניתנו ע. על שמו

ב ותרם כספים רבים למסגרות "אלישר התיישב בארה.י. הגוליםמיהודי ספרד , אלישר.התורם קולונל י
 .העניק את התרומה להקמת הספריה 1492-ב. שונות בארץ

בית הסנט מכיל . משרדים ואת חנות מכלול, יל כולל את האודיטוריום המרכזי של הקמפוס'רצ'בנין צ; כיום
ריה עודנו משמש כספריה בנין הספ. משרדי ההנהלה הראשיים ואת אולם הסנאט, את הארכיונים

 .המרכזית ללימודי הסמכה וכמרכז לשירותי מידע מתקדמים
-שטח בית הסנאט כ. ר"מ 9211-יל כ'רצ'שטח בנין צ: מתוכם. דונם 32 -שטח תכנית הפורום הכללית

 (.תוספת אגף)ר "מ 171ועוד ( בניין ישן)ר "מ 3991-שטח הספריה המרכזית כ. ר"מ 9961
 
 

 
 
 
 

 (.SupNum)מספר ספ 
 

 321: הספריה המרכזית, 331: בית הסנאט, 311: יל'רצ'אולם צ
 

לוח ההקדשה בכניסה  (תמצאותהירוק במפת הב ניםמסומ)' מ 311-312 (קו גובה)מיקום 
 תחםלמ

. (משוער, 91-שנות ה) "פורום"מבט על אל ה
שלא  תוספת מאוחרת, בית הסטודנט -מצפון

 היתה חלק מהתכנון המקורי
 (אדוםב ניםמסומ יםהמבנ)צאות מפת התמ

 שנת הקמה

 
 : שלבים' מספורום הטכניון נבנה ב

 .1426טכס חנוכת הבניין , 5511הנחת אבן פינה  -יל'רצ'צבנין 
 . 1492הקמה , 5591הנחת אבן פינה  -בית הסנט

 בקירוב 5591הקמה  -בנין הספריה
 

 אדריכל אריה שרון ;למשמא
 ןן אידלסו  אדריכל בנימי; מימין

 ; למטה משמאל לימין
  (1427)על תכנונו זכו בפרס רוקח ( 1494)בית ליסין 

 (1422)אולם ויקס במכון ויצמן 
  (1427)אוהל יזכור 

 
 
 
 
 
 

 מתכנן המבנה

 
 

 5591-5511אידלסון -שרון
 

בתחילת דרכו עבר הכשרה . 1431-והיגר לישראל ב 1411-פולין ב, ירוסלבנולד ב -אריה שרון' אדר
ארכיטקטורה לימודי טובת עזב את הקיבוץ ל 1439בשנת . ית והיה אחד ממקימי קיבוץ גן שמואלחקלא

שב  1423בשנת . ועבד במשרדו של מנהל בית הספר האנס מאייר, גרמניה, בבית הספר באוהאוס בדסאו
תפיסת האדריכלות . פתח את משרדו והחל לתכנן בסגנון הבינלאומי אותו אימץ בגרמניה, לישראל

עסק  21-וה 91-בשנות ה. סוציאלי בארץ-ודרנית של שרון תאמה באותה עת להלך הרוח החברתיהמ
-1494בין . במהלכן גם שימש כמרצה בכיר בטכניון. מעונות עובדים ועוד, קיבוצים, בתכנון מבני ציבור

הופקד שרון במסגרת משרד השיכון ומשרד ראש הממשלה על הכנת תכנית אב לישראל והפך  1422
עבד בשיתוף עם  1421-1499בין השנים . בארץחד האדריכלים המובילים והמשפיעים על האדריכלות לא

היה לאדריכל הראשון  1493בשנת . עם בנו אלדר שרוןבשותפות  עבדהאדריכל בנימין אידלסון ולאחריהן 
 . שזכה בפרס ישראל בתחום האדריכלות

 
פעל אידלסון בשיתוף עם האדריכל  1421-1499שנים בין ה(. 1411) רוסיהיליד  -בנימין אידלסון' אדר

פעל אידלסון  1472-ועד לפיטרתו ב 1499משנת . יחד הם זכו בתחרות לתכנון פורום הטכניון. אריה שרון
, בשותפות האדריכל גרשון ציפור עימו תכנן מבני ציבור רבים כדוגמת אתר ההנצחה בגבעת התחמושת

עבודתו השתייכה . מכון ויצמן ועוד, ם בקמפוס האוניברסיטה העבריתמבני, בירושלים" עזרת נשים"ח "ביה
זכה בפרס ישראל  1496בשנת . לזרם האדריכלות הפונקציונלית שרווחה באותן שנים בארץ ובעולם

 .לאדריכלות על פועלו
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 סיון יוסף ואמיר פרוינדליך' אדר 32-11-3112תאריך עדכון   נתונים כלליים

 התערבויות ותוספות בניה

 
 ; ניםבעיקר בפנים המב, לאורך השנים נעשו מספר שינויים בכל אחד מהמבנים

, לאחר דליקה שפרצה במקום ובמהלכו הוכנסו למבנה מערכות מיזוג אוויר 01-שופץ בשנות ה רציל'בניין צ
מאוחר יותר הורחבה הגלריה והתווסף אליה גרם . שונתה במת האולם ונסגר הקיר בין האולם לפטיו

ולא היתה  01-ת ההפונה לחצר התחתונה והמזוהה עם המבנה התווספה בשנו" כוורות"חזית ה. מדרגות
 . למעשה חלק מהתכנון המקורי

במהלכו נסגרה בקיר מסך קומת עמודים שאיפשרה מבט ומעבר  01-נערך שיפוץ בשנות ה ין הסנטיבבנ
הורחבה , קורה פטיו פתוח שתוכנן במרכז המבנה 3111בשנת . חופשיים מכביש הטבעת לעבר הנוף

 . פטיומבואת הכניסה והוסר גרם מדרגות ספירלי שנמצא ב
. התבצעו לאורך השנים שינויים רבים בפנים כתוצאה ממעבר לשיטות עבודה ממוחשבות הספריה בנייןב

 . המבנה הורחב והוסף לו אגף הכולל מעלית ומחסן נוסף לספרים 3111בשנת 
 

 
 
 

 קירוי החצר הפנימית של בית הסנאט; משמאל
 ;למטה משמאל לימין

 סגירת הקומה המפולשת בבית הסנאט
 יל'רצ'של אולם צ" הכוורת"זית ח

 (01-שנות ה)רציל 'החצר הפנימית המחודשת של אולם צ

 מרחב פתוח ונוף

 
שילוב אורגני בין ניתן למצוא במתחם . של המתחם נובע במידה רבה מתכנון הנוף שבו אחידותו התכנונית

בר בא לידי ביטוי הד. מאפיין של האדריכלות המודרניסטית, ולאלמנטי הפיתוח האדריכלות לנוף
החצרות הפנימיות . בחצרות פנימיות וביחס לנוף המפרץ, בהמשכיות בין הכיכרות למפלסי המבנים

מאפיינים של הבנייה האורייטלית מאפיינות גם את הגישה הרווחת של התקופה להקנות למבנים 
 . המסורתית

 
פטיו מתווך "טיפולוגית  ל המרכזית במידה רבה נתפסת כחצר פנימית השייכת מבחינה חצר הפורום

 (.0ראה פרק " )טופוגרפיה
, הגן פתוח אל המבנה(. 0ראה פרק " )גן על הקרקע"יל חצר פנימית השייכת לטיפולוגיה של 'רצ'בבניין צ

 .בלב הגן שלושה עצי דקל בוגרים ורחבה מרוצפת
ובמקור היה פתוח , רוצףהגן מ. (0ראה פרק ) "גן על גג"טיפולוגית מ, חצר פנימית מקורה בבניין הסנאט

הוסרו , עם סגירתו. מדרגות ללולייניות היו ממוקמות באחד הצדדים והיוו ציר תנועה ורטיקלי. ללא קירוי
 ומקשר בין המשרדים השונים בקומה ראשונה,  מחדש הגן רוצף. המדרגות 

( במקור)הגן מקורה (. 0ראה פרק " )גן על הקרקע"חצר פנימית  השייכת לטיפולוגיה של  יהיהספר בנייןב
 הגן מוקף חזיתות שקופות באופן מלא ונצפה מרוב חלקי הבניין. ונצפה כבר מעמדת הכניסה
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  (קונטקסט אורבני)הקשר לקמפוס 

 תכנית קליין

 
בעוד תכנית קליין . מיקום פורום הטכניון תואם למתווה תכנית קליין

המקורית הגדירה את מיקום המרכז הציבורי בסמוך לנקודת המפגש בין 
מערב לציר הירוק -כביש הכניסה לקמפוס עם כביש הטבעת ומדרום

.  הפורום נבנה בפועל על גבי קצהו העליון של הציר, המרכזי
הציר הירוק שתוכנן כציר תנועה נופי פתוח לאורכו של הקמפוס נחסם 

עובדה שככל , (בית הסנט)י המבנה האמצעי בפורום "בחלקו העליון ע
.  הנראה השפיעה על ההתייחסות לציר זה בתכניות אב מאוחרות

תכנון הכיכר המרכזית בפורום וקומת העמודים הפתוחה , אף על פי כן
עדיין מבטאים כמה מעקרונות הציר  (לפי התכנון המקורי)בבית הסנט 

מבט , (דרך המבנים)תנועה ציבורית חופשית לאורך הציר : הירוק של קליין
פתוח לעבור נוף המפרץ וייצוג של האיזון והסימטריה שאפיינה את תכניתו 

ג " ע1953-י סקיצה של תוכנית קליין שפורסמה ב"עפ, בנוסף. של קליין
ובייחוד זו של , נראה כי המורפולוגיה של המבנים" ידיעות הטכניון"שער 

 . נגזרה מהתכנית מקורית, האודיטוריום
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ניתן לראות כי שניים מן המבנים כבר בנויים , 1962תצלום אוויר 
. (משמאל)ובניין הספרייה  (מימין)יל 'רצ'אודיטוריום צ: בשנה זו

 .בשנה זו הונחה אבן הפינה להקמת בית הסנט

מיקומם המקורי של מבני .  בגבולות קריית הטכניון1953מפת קליין 
 .מסומן באדום (ממערב לציר הירוק)המנהלה 

תכנית גלעד 

 
השינויים שביצע . תכנית גלעד הוכנה לאחר תכנון והקמת פורום הטכניון

 (מערב-דרום למזרח-מצפון)גלעד בתפיסת הציר המרכזי של הקמפוס 
ובחלוקה הפרוגרמתית בין מבני הציבור לפקולטות השפיע על יחסו של 

תכנית גלעד הציעה לצופף את . הפורום לקמפוס ביחס לתכנית קליין
הקמפוס והוסיפה מבנים שהצרו את הציר הירוק של קליין כדוגמת בית 

יצרה  (בעיגול אדום במפות)הוספת בית הסטודנט . הסטודנט ובנין אולמן
צלע ציבורית רביעית למבני הפורום וחסמה במידה מסוימת את הפתיחות 

נפגמה ההתייחסות , כמו כן. של המתחם אל מדרון הקמפוס ונוף המפרץ
 (י קליין"עפ)המקורית בתכנון הפורום לציר הסימטריה של הקמפוס 

והמתחם הפך לאינטרוברטי יותר מאשר בסכמה המקורית בה הוא שימש 
.  כנקודת שיא בראש הציר הירוק

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ציר התנועה של גלעד , המבנים מסומנים בכחול, 1972א "תצ
הציר הירוק של קליין שנחסם בחלקו " שארית"ובירוק , מסומן אדום

. בית הסטודנט מסומן בעיגול אדום. י פורום הטכניון"העליון ע

. המבנים מסומנים באדום, בגבולות קריית הטכניון 1965מפת גלעד 
בית הסטודנט התווסף לאחר תכנית גלעד כצלע רביעית למתחם 

  (מסומן בעיגול אדום)

סיכום הקשר לקמפוס 
 התיחסות לציר הירוק גישת רכב מהטבעת מורפולוגיה העמדת המבנה  תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס  מורפולוגיה העמדת המבנה תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות 
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  משמעות אדריכלית ואסתטית

 
 המוקד העירוני של קריית הטכניוןבהיותו " פורום"עיקר חשיבותו האדריכלית של ה

.  כאחדכנקודת ציון אורבנית ואדריכליתככזה הוא תוכנן לשמש ועודנו משמש , כולה
 בטכניון גרעין הפעילות החברתי והתרבותימרוכז " הפורום"זאת ועוד בשלושת בנייני 

.   בית הסנט והספריה, האודיטוריום: בקמפוס
 

 לאחר שזכו בתחרות שנערכה האדריכלים שרון ואידלסוןתכנון המתחם נמסר לידי 
המתחם תוכנן כמערך של שלוש טרסות מדורגות . 1955לתכנון הפורום בשנת 

איכויותיו האדריכליות . י רמפות ומדרגות שעליהן יושבים שלושת המבנים"המקושרות ע
 בין שלוש הכיכרות האופקיות ושלוש מסות היחסים החללייםשל הקומפלקס מבוססות על 

.   המבנים
צנועה , בשפה ממלכתיתהבנייה הציבורית בשנותיה הראשונות של המדינה התאפיינה 

אליו " דור בוני המדינה"שפה שאפיינה במידה רבה את , ובעלת אחידות טיפולוגית
 תוך שמירה בסגנון אדריכלי אחידשלושת מבני הפורום תוכננו . השתייכו שרון ואידלסון

סגנון פתחים זהה ושילוב אלמנט הפטיו בכל אחד מהם החוזר על עצמו , על מודול חזרתי
.  (ראה תכנית)גם בתכנון החצר השקועה במרכז המתחם 

שרון שהושפע רבות ממורו האנס מאייר יישם בפרויקט זה יחד עם אידלסון את גישתו 
ערכו של המבנה תלוי במידה בה על פיה ,  והפרגמטית של מאייר לתכנוןהפונקציונלית

גישה שניכרת היטב בתכנון כל אחד ממבני הפורום , הוא מבטא את תפקודו
גם  (שרון בפרט)י האדריכלים " שיובא אף הוא ארצה עמודרניסטיהסגנון ה. ובחזיתותיהם

י "הדגשת קווים אופקיים ע, כן ניכר במבנים ומתאפיין בקווים גיאומטריים ברורים ופשוטים
קיימים . קומת העמודים הפתוחה ודחיית גישות קישוטיות, החזית החופשית, חלונות סרט

שרווח בארץ  (מודרניזם מאוחר) הברוטליסטיבמבנים גם מאפיינים ברורים של הזרם 
אמת חומרית באותן שנים הבא לידי ביטוי בשימוש בבטון חשוף המייצג 

 . וקונסטרוקטיבית
 

תכנונם של שרון ואידלסון הינו ישיר ופשוט אך לא פשטני ופעילותם העניפה זיכתה את 
 1968,  שרון1962)בפרסי ישראל לאדריכלות שניהם בשנים שלאחר הקמת הפורום 

  .(אידלסון
 

דוגמא מובהקת . בעל איכויות יוצאות מן הכללעיצוב הפורום כשלם וכחלל חוץ הינו 
 .לשלם הגדול מסך מרכיביו

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :תכנית הפורום; למעלה
. הספריה המרכזית. 3בית הסנאט . 2יל 'רצ'אודיטוריום צ.1 

 .a הכיכר העליונהb . הכיכר המרכזיתc.  השקוע הגן. 
חזית צפונית ; משמאל. והכיכר העליונה מדרום יל'רצ'מבט אל אודיטורים צ; מתחת מימין

 . חזית הספריה והחצר השקועה; של בית הסנאט משמאל  למטה

 ;(היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון)תוצרת בית 
 

שרון ,  נמנה אריה שרון על סגל הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון1947-1941בשנים 
 .ואידלסון לא עסקו בהוראה בטכניון סמוך להקמת הפורום

 סיכום משמעות אדריכלית

 מונומנט>>>>  X XX XXX >>>>מבנה מן השורה  יל'רצ'אודיטוריום צ

מונומנט >>>>  X XX XXX>>>> מבנה מן השורה בנין הסנאט 

מונומנט >>>>  X XX XXX>>>> מבנה מן השורה הספריה המרכזית 
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  משמעות היסטורית

 
.  בתחומי הקמפוסביותר מתחם מבני הציבור הראשון והחשובפורום הטכניון הינו 

 לניסוח עקרונות התחרות להקמת 1955-בוועדת הבינוי של הטכניון שהתכנסה ב
 ' פרופ: הפורום ישבו בין השאר

רב , האדריכל דב כרמי, אלכסנדר קליין שהיה זה שהתווה את תכנית האב לקמפוס
 . זלקינד וחבקין, והאדריכלים רטנר (נשיא הטכניון דאז)אלוף יעקב דורי 

 
 כנציג בוועדה הארכיטקטונית של הטכניון לניסוח מתווה קליין' פרופנוכחותו של 

משתקפים היטב בעיצוב  (1953)התחרות וסמיכותה של התחרות להכנת תכנית האב 
י צוות היגוי התחרות כגולת "יל הוגדר ע'רצ'ש צ"האודיטוריום ע. הפורום ומיקומו בקמפוס

. הכותרת של המתחם כשמטרתו לבלוט מהמבנים האחרים בנוכחותו ובחזותו הייצוגית
 למבנה ונוכחותם של יל'רצ'וינסטון צחשיבותו מודגשת גם על רקע קשירת שמו של 

- רציל'בנו של צ, שרי ממשלה: כגון, אישי ציבור רבים וחשובים בעת הנחת אבן הפינה
 1958-ב. שגריר בריטניה ועוד, ורה ויצמן אשת הנשיא' גב, יל ורעייתו'רצ'מר רנדולף צ

שגריר ישראל בבריטניה לסימול , נערך טקס הענקת המפתח למבנה למר אליהו אילת
 .יל בלונדון'רצ'הטקס נערך בביתו של צ. פתיחת הבניין בארץ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

חנוכת המבנה בשנת  ללוח ההקדשה של האודיטוריום בעת  בסמוך , יחד עם דוד בן גוריון, יל'רצ'בתו של וינסטון צ, יל'רצ'שרה צ; למעלה משמאל
1958. 
 .בעת בנייתו, המבנה הראשון שנבנה בפורום, יל'רצ'אודיטוריום צ; מימין

משמאל תצלום אוויר , בטרם הוקמו יתר מבני הפורום (חץ)רציל ' ובו ניתן להבחין באולם צ)1958) למטה מימין תצלום אוויר של קריית הטכניון 
 (בית הסטודנט ואולמן)תכנית גלעד  " השלכות" המשקף את מרכזיותו של הפורום בקריה גם תחת 1972משנת 

 

 היסטורי מונומנט>>>>  X XX XXX >>>>מבנה מן השורה סיכום משמעות היסטורית 
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רמת ומצב השתמרות  
 

המורפולוגיה הכללית של המתחם ומערך ; מורפולוגיה
. היחסים בין המבנים לחצרות השתמר במידה רבה

תוספות ושינויים מינוריים בחיזתות כדוגמת סגירת 
קומת העמודים בבית הסנאט בקירות זכוכית ותוספת 

האגף בספרייה לא שינו באופן ניכר את אופיים של 
.  המבנים

 
X

X
X

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 

;   תכנית הפורום לפי רמת השתמרות כללית
תוספות בנייה - אפור כהה

 אלמנטים מקוריים שלא השתנו –אדום 
 מבנה מקורי עם שינויים פנימיים קלים בלבד –כתום 
 (מקורי) חצרות פנימיות וגינון –ירוק 

 .השקוע  הגן  .cהכיכר המרכזית  . bהכיכר העליונה a. ( , 230)הספריה המרכזית . 3(  220)בית הסנאט . 2(  210)יל 'רצ'אודיטוריום צ.1
 

השינויים שהתחוללו בקמפוס ; הקשר אורבני ונופי
לאחר תכנית גלעד הובילו לבניית בית הסטודנט כצלע 

רביעית לפורום ובכך שינו את יחסו הקודם של המתחם 
סגירת קומת העמודים . אל לב הקמפוס ונוף המפרץ

בבית הסנאט חסמה במידה מסוימת את התנועה 
החופשית והמבט אל הנוף של הבאים מכביש הטבעת 

.  העליון

X
X

 
 ; כניסות וסירקולציה
גרמי המדרגות והסירקולציה , הכניסות המקוריות

. הפנימית במבנים נותרו ברובם ללא שינוי 
הסירקולציה בין הטרסות והחצרות מחוץ למבנים 

.  השתמרה בהתאם לתכנון המקורי

 
X

X
X

 
 

לאורך השנים התבצעו מספר שינויים ; חללים פנימיים
יל נערכו שינויים 'רצ'בבניין צ. פנימיים בשלושת המבנים

הורחב הפואיה העליון והתווסף לו , באגפי המשרדים
 נוספה מעלית כחלק 90-ובשנות ה, גרם מדרגות

בבית הסנאט נסגרו בזכוכית . מפרויקט הנגשת הקמפוס
והכניסה  (לצורך משרדי מנהלה)הפטיו וקומת הכניסה 

בבניין הספריה אורגנו מחדש קומות . הראשית הורחבה
הקריאה והמעבר לשיטות עבודה ממוחשבות שינה את 

 כאמור גם התווספה מעלית 2001-ב. המערך הפנימי
מרבית השינויים לא פגמו .  במסגרת הרחבת אגף חדש

באופיים המקורי של המבנים ותפיסת החללים 
 . הפנימיים

 X
X

  

מרכיבי )מרבית פרטי הבניין החשובים ; פרטי בניין
הוחלפו ( חלונות ודלתות)פרטי פרזול . נותרו (הבטון

חיפוי וחלוקות פנים בתוך , שינויי ריצוף, באלומיניום
המבנים 

 X
X

  

 ;(תהליכי בליה והרס)מצב השתמרות 
עם זאת כמבני בטון , המבנים והחוץ מתוחזקים היטב

 שנה תהליכי בלייה הקשורים 60-בני למעלה מ
. לקורזייה בזיון נותנים אותותיהם

 

 X
X

  

 מבנה ופרטי בניין מקוריים>>>>  X XX XXX >>>>לא ניתן להבחין במקור מבנים - סיכום רמת השתמרות 

מבנים ופיתוח שטח >>>>  X XX XXX>>>> לא ניתן להבחין במקור מתחם - סיכום רמת השתמרות 
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  סיכום ומסקנות

 
 קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

 
 קום, מורפולוגיה וגישה לצירי תנועה(, )מי עקרונות תכנית קלייןהמתחם מבטא במידה רבה את 

 ציפוף הקמפוס בעקבות תכנית גלעד פגמה במידת מה בביטוי עקרונות תכנית קליין במתחם.
 

 . בעלי איכויות אדריכליות גבוהות ומייצגים את תקופתםהמבנים והקומפלקס השלם הינם  משמעות אדריכלית ואסתטית
 יום ע"ש צ'רצ'יל כאוביקט אדריכלי ייחודי ואייקוני בקמפוס. יש לציין באופן מיוחד את האודיטור

 . בתכנונו הושקעה תשומת לב מיוחדת בקרב מתכנני הקמפוס.  "גולת הכותרת" של הטכניוןשל הקמפוס שנחשב ל והראשון מרכזיהמתחם הציבורי ה משמעות היסטורית

 .נשמרו היטב בנייניו ומערך הטרסות שבו והיחסים בין שלושתמתחם הפורום  מתחם -רמת השתמרות

 בכל המבנים התבצעו שינויים פנימיים ותוספות. אולם, מרבית השינויים אינם פוגעים בתפקוד ואופיים המקורי של המבנים.  מבנים -רמת השתמרות 

 ם בין מרכיביו האדריכליים והנופיים.מתחם אורבני שלם, בעל יחסים חלליים מדויקים ומאוזני משמעות אורבנית ומרקמית –מתחם 

 סיכום הערכה ודגשים לשימור

 
 בקמפוס מבחינה אדריכלית והיסטורית.   והייצוגיים  אחד מהמתחמים החשובים ,אתר עשיר בערכי מורשת

 .ת באתר זהשינויים מרחיקי לכ אין להתירככלל,  נמצא בכללותו ברמת השתמרות גבוהה מאוד.
 

 ופרטי בניין פניםהחוץ והחיצוניות, חללי ה יוחזיתות ,הקשרו הסביבתיכל מרכיביו: האתר ב ערכיביטויהם של  יש לשמר את והאדריכלית של הפורום סטורית בשל חשיבותו ההי 
 מפיתוח השטח. 

 בניין  וחומרי  להקפיד בשמירה על פרטייש   .האתר , לרבות תחזוקה שוטפת, תשמר את אופי הבניה הקיימת או תציע שינוי המחזק ומעצים את ערכיבשטח הפורום כל התערבות
 וכיו"ב. כגון;  ריצוף, אבן, פרזול חלונות ומעקות,  מקוריים

  בהתאם לתכנון המקורי.הקשר בין חללי פנים וחוץ בתוך המבנים )חצרות פנימיות( ובין המבנים לחצרות הפורום . יש לטפח את יש לשמור ולחזק את 
  כצעד מקדמי לכל התערבות לכל אחד משלושת המבנים יש לבצע תיק תיעוד מלא.  

 

  סקר מתחמי 

 מספר המבנים במתחם
 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מידת אחידות סגנון / מורפולוגיה
 

מבנים שונים בתפקודם אך בעלי סגנון 
 אחיד . 

 מאפיינים אורבניים / רקמה בנויה

 
מהווים מתחם אחיד בעל עקרונות 

הטרסות   יים ברורים.אורבניים ונופ
החיצוניות משמשות כפלטפורמה תכנונית 

 מאחדת למתחם.
 

 )של המתחם( רמת השתמרות

 
רמת השתמרות גבוהה מאוד של החלל 

האדריכלי )הכיכרות והיחס בינן לבין 
 המבנים(

 

 <<<<< מתחם  X XX XXX קבוצת מבנים <<<< הערכת המתחם
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 01-00-5102תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 בית הסטודנט

 
 
 

אולם ריקודים , בית קולנוע, משרדי אגודת הסטודנטיםבית הסטודנט ובו ; כיום
, סוכנות נסיעות, חנויות בגדים, פאב, בתי קפה, מסדעות, ושורה ארוכה של עסקים

 ודחברת ביטוח וע, חברת השמה, בנק
 
 

 (0655)ר "מ 2555במקור , ר "מ 5252; שטח כולל
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 551 (.SupNum)מספר ספ 

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (5102מאי )מבט כללי אל  המבנה מצפון מזרח  (מסומן ירוק במפת התמצאות)' מ 511-512 (קו גובה)מיקום 

 (היתר בנייה) 0655 שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שלמה גלעד ובניין אשכול 
באוניברסיטת חיפה פרי תכנונו 
המשותף עם אוסקר נימאייר 

(0695) 
 

 מתכנן המבנה

 
 (0655-5112) שלמה גלעד

 בשנת לארץ משפחתו עם ועלה 1922 בשנת בפולין נולד )גרמוט( גלעד שלמה
ותר וכעשור מאוחר י בטכניון הארכיטקטורה לימודי את סיים 1944 בשנת. 1933

 בשנת 2005  בשנת למותו עד פעיל נותר אשר בחיפה עצמאי משרד פתח (0622)
 .בטכניון לארכיטקטורה בפקולטה בכיר למרצה נתמנה 1963

 
 :בחיפה ובפרט הארץ בכל ומגורים ציבור מבני ,שכונות תכנון כוללות עבודותיו
 ורמת רמהפנו מגדלי ,ובקיבוצים במושבים תרבות ובתי אוכל חדרי ,חיפה תאטרון

  .ועוד בעיר ורוממה יזראליה שכונת ,בחיפה הדר
 חיפה באוניברסיטת אשכול מגדל :חינוך למבני הוקדש מעבודתו גדול נתח

 לטכניון השניה האב תוכנית ,בטכניון הסטודנט בית ,)נימאייר אוסקר עם ביחד(
 .בוקר שדה ומדרשת

 

 התערבויות ותוספות בניה

 
 (ר"מ 021)שלמה גלעד ,  תוספת לחדר מכונות – 0621

 (ר"מ 259)קהת -מנספלד, שינויים פנימיים ותוספות בנייה  – 5115-5101
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

החזית , מבט מכיוון הפורום אל החזית הדרומית של בית הסטונט
ראה מימין )בצוספות בנייה מאוחרות " נבלעה"המקורית והמסה כולה 

 (תמונה היסטורית של חזית זו
 
 

 ב פתוח ונוףמרח
ומעבר , להכנסת אור טבעי ואורור פירים / בעבר המבנה כלל שלוש חצרות פנימיות 

סביב הבניין שרידי הציר . אלו נסגרו ברבת השנים, חופשי ומפולש בקומת הקרקע
 .חורשת אורנים( קליין)הירוק ו
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  (קונטקסט אורבני)הקשר לקמפוס 

 תכנית קליין

 
 

בחירת המיקום לבית הסטודנט לכשעצמה מתריסה כנגד תכנית קליין 
לשיטתו של . ובמידה רבה מבטלת את הציר הירוק בליבו של הקמפוס

ברוחב צר , גלעד מיקום המבנה מגדיר מחדש את הציר באופן מבונה 
לאחר הקמת בית . בהרבה ובפורפוציות התואמות את תפיסת עולמו

 . לבטלו סופית (1968)הסטודנט ובמורד הציר הירוק נוסף בניין אולמן 
בניגוד לכוונת , לפורום (צפונית)המבנה הוקם כדופן רביעית , זאת ועוד

 .קליין כמקום ציבורי הפתוח לנוף הקרוב והרחוק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מיקום המבנה מסומן כחול בשטח הציר הירוק , 1962תצלום אוויר 
 במתווה קליין

המבנה המיועד מסומן ,  בגבולות קריית הטכניון1953מפת קליין 
 אדום

 תכנית גלעד
 

 
 

בית הסטודנט מהווה הצהרת כוונות של גלעד לתוכנית האב הרוקמת עור 
וגידים בשנים שלאחר הקמתו  חיזוק לב הקמפוס באופן מבונה במקום 

מתקבע עם הקמת בית הסטודנט , הציר הירוק והתפיסה הנופית של קליין
 .וצפוי להתחזק עם בניית בניין אולמן במדרון

, בית הסטודנט עתיד לקבל משנה חשיבות עם הקמת דרך לב הקמפוס
 . בהיותו המבנה הנישא והבולט במרכזו של הציר

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ציר התנועה של גלעד מסומן , המבנה מסומן כחול, 1972א "תצ
 המבנה מסומן אדום, בגבולות קריית הטכניון 1965מפת גלעד  (הציר הירוק של קליין" שארית"ובירוק , אדום

 התיחסות לציר הירוק גישת רכב מהטבעת מורפולוגיה העמדת המבנה  ;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות סיכום הקשר לקמפוס 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס  מורפולוגיה העמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות  
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  משמעות אדריכלית ואסתטית

 
בביטוי השינוי ; עיקר משמעותו האדריכלית של המבנה דווקא  בקנה המידה האורבני 

המבנה מבטא היטב את סגנון ,  כיצירה אדריכלית.והמהפך התכנוני  בקמפוס
,  אך כאמור, על השימוש בחומר ומרכיבי הבניין, הברוטליזם האופנתי בתקופה זו

הקמת מבנה בטון מזויין גדול : בשינוי תפיסת הקמפוס מן הייסודתרומתו המכרעת 
 מיסודות תוך חסימת המבט הנופי וביטול הציר הירוק, מממדים בקדמת הפורום

בינוי אינטנסיבי במקום בית הסטודנט במיקומו פתח במגמה של . תכנית האב של קליין
אך די בשני מבנים ,  מגמה שנעצרה במידת מה לאחר הקמת בניין אולמן.פיתוח נופי

. אלו כדי לבטל מרבית מתפיסת תכנית המתאר של קליין
היה לשמור על קשר התנועה והמבטים מעברי המבנה ודרך   (גלעד)בכוונת המתכנן 
הדבר בא לידי ביטוי במעבר מפולש בקומת הקרקע בכיוון מזרח , חלליו הפנימיים

קומה זו במידה רבה כולאת , ובקומה העליונה כהמשך לפורום בכיוון צפון דרום, (מערב
שני צירים מצטלבים אלו זכו . את הציר הנופי מהפורום ומעניקה לו ביטוי אדריכלי מבונה

כך  גם , אולם אלו נסתמו ברבות השנים , פאטיו/  פירים 3י "לתאורה טבעית ואווררו ע
. מרבית חללי הפנים והחזיתות אשר שונו כמעט לבלי הכר 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
למעלה חזית בית הסטודנט מעשה ידיו של 

חתך רוחב בכיוון צפון , למטה, שלמה גלעד
 .דרום

 
 
 

 ;(היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון)תוצרת בית 
 

 ואת הסגנון 60-בית הסטודנט מדגים את המהפך בתפיסת הקמפוס בשנות ה
שלמה גלעד ששימש . האדריכלי השלט בפקולטה לאדריכלות כמו גם בארץ בכלל

כמרצה בכיר בפקולטה הדגים הלכה למעשה הן בקנה מידה אורבני והן בקנה 
המידה האדריכלי את איכויות הסגנון הברוטליסטי והשפעתו על המרחב הפתוח 

 .והנוף בקמפוס
 

 מונומנט<  X XX XXX <מבנה מן השורה  סיכום משמעות אדריכלית
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  משמעות היסטורית

 
 
 
 
 

המבנה יחד עם . והמעבר מתוכנית קליין לגלעד, בית הסטודנט מבטא את השינוי בתפיסת הקמפוס
בניין אולמן העתיד להיבנות מבטלים  כמעט כליל את ציר קליין ונותנים פרשנות מחודשת  ללב הקמפוס 

דרך לב הקמפוס אשר עתידה להיסלל ביניהם כחלק מתוכנית האב . ולפורום שבנייתו זה אך הושלמה
 .תחזק מגמה זו למשך למעלה מעשור

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

. למרגלותיו בית הסטודנט ומולו בניין אולמן בבנייה, הפורום; ומימין מבט על אל לב הקמפוס, מבט אל המבנה ממרפסת הפורום; משמאל

 היסטורי מונומנט<<<<  X XX XXX <<<<מבנה מן השורה סיכום משמעות היסטורית 
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 רמת ומצב השתמרות 
 

בשל תוספות הבנייה והשינויים הפנימיים ; מורפולוגיה
הדרמטיים כמעט ולא ניתן הבחין כיום במורפולוגיה המקורית 

של הבניין 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לא נמצאו תכניות )קומת הביניים התחתונה ; למטה
במרכז  קומת ביניים עליונה ולמעלה , (קומת קרקע

מימין תוספת הבנייה של מנספלד , הקומה העליונה
שטחים המסומנים אדום ). 200-קהת משנות ה
, כתומים עברו שינויי בחלוקה פנימית, השתמרו היטב

אפורים בנייה מחדש או התערבות מהותית וצהובים 
 (נהרסו כליל

 
תכנית לב הקמפוס של גלעד בסופו של ; הקשר אורבני ונופי

, מלבד בניין אולמן, דבר לא קיבלה את הביטוי אותו ביקש
חורש האורנים . וחלקים מבניין אמאדו היא מעולם לא מומשה

דרך . המשגשג סביב למבנה כיום חזק מהבינוי האינטנסיבי
בניין אולמן . לב הקמפוס ברובה בוטלה ואינה מתפקדת עוד

אולמן )לא קיבל את המראה המיוחל לו והקשר בין המבנים 
. כמעט ואינו מורגש כיום (ובית הסטודנט

X 

 
הכניסות הראשיות והסירקולציה ; כניסות וסירקולציה

מתפקדות כבעבר אולם המראה וסגנון הבנייה שונה לבלי 
התקנת מעליות ושימוש בקירות מסך שינו מאופיו . הכר

. המקורי של המבנה

X
X

 

 
ביטול , חללים הפנימיים שונו באופן דרמטי; חללים פנימיים

, שלושת החצרות הפנימיות מהווה אובדן גדול מאוד למבנה 
חדר המדרגות המקורי השתמר . לאוורורו ולתאורה הטבעית

אולם הכנסת חומרים חדשים והוספת מעלית שינו גם את 
 .אופיו כליל

X 

 
הוחלפו או , מרבית פרטי הבניין המקוריים הוסרו; פרטי בניין

ניתן להבחין עוד באגף השרות . חופו בפרטי גמר חדשים
 .ארובות המקוריים/ ובמדרגות המילוט המזרחיות 

 

X 

 
 ;(תהליכי בליה והרס)מצב השתמרות 

המבנה ברמת תחזוקה גבוהה מאוד לאחר התערבות בנייה 
דרמטית בעשור האחרון 

 

X 

 מבנה ופרטי בניין מקוריים<<<<  X XX XXX <<<<לא ניתן להבחין במקור סיכום רמת השתמרות 
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  סיכום ומסקנות

 
 קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

 
 

 ביטול תכנית קליין והצהרת הבשורה על פי גלעד ; פיתוח לב הקמפוס במקום הציר הנופי.
 

 והחלת סגנון הברוטליזם על הקמפוסחסימת הציר הירוק, תחימת הפורום מצפון,  משמעות אדריכלית ואסתטית

 המעבר מייסוד הקריה על פי קליין, לבינוי אינטנסיבי על פי גלעד משמעות היסטורית

  המבנה שונה כמעט לבלי היכר בתוספות בנייה, שינויים פנימיים וחיפוי חזיתות רמת השתמרות

 גשים לשימורוד סיכום הערכה 

 
 נקודת מפנה היסטורית  בתכנון האורבני של הקמפוס

 וההסטוריות. תוהאדריכלי במצבו הפיזי כיום אין ביטוי למשמעויותיוהמבנה ברמת השתמרות נמוכה ו
 .לא נדרשים צעדים מיוחדים הנוגעים לשימור המורשת באתר זה, לשימור בקמפוס אתריםאין מקום להכלילו ברשימת הבשלב זה 
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 עומרי זילכה' אמיר פרוינדליך ואדר' אדר,  23-11-2112תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 .כנסת אוהל אהרוןבית 

 
שהיה אחד מהעשירים , אחיו של לודוויג יסלזון, ש אהרון יסלזון"המבנה קרוי ע

זמנו לגדול הפילנתרופים ותרם נחשב ב. ב"והמשפיעים ביותר בקהילה היהודית בארה
 *. לגופים ומוסדות רבים בארץ

 
 .המבנה משמש כבית כנסת מיום היווסדו

 
 
 
 
 
 
 

 19.12.71, כתבה בעיתון גלובס, " בני לא מפסיק להסתבך: "מקור* 

 
 
 
 

 211 (.SapNum)מספר ספ 

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (2112יולי ) המבנה  מבט כללי אל (מסומן בירוק במפת ההתמצאות)' מ 211-212 (קו גובה)מיקום 

 1717 שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . אהרון קשטן' אדר: שמאלמ
בנין האקדמיה ללשון עברית : ימיןמ

 . בירושלים
 
 

 מתכנן המבנה

סיים את לימודי הארכיטקטורה . (1721 -1771) וורשה יליד  -קשטן הרוןא' אדר
 1711ב. והחל ללמד בה זמן קצר לאחר מכן 1792ן בבפקולטה לאדריכלות בטכניו

ערך מחקרים על , בנוסף. התמנה לפרופסור והרצה בתחום תולדות הארכיטקטורה
מבנה שהוקם , זכה בתחרות לתכנון האקדמיה ללשון עברית.  תולדות בתי כנסת

והשתתף במספר תחרויות אדריכליות ( 1719)בתכנון המרכז העירוני בטבעון , (1727ב
. בטכניון עיצב את הריהוט לספריה המרכזית ואת עיצוב הפנים לבנין הסנאט.  וספותנ

 *.בנין בית הכנסת הוא המבנה המוכר ביותר שלו
 

 11.11.13, "חלון אחורי"בלוג : מקור* 

 ר"מ 292 שטח כולל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מערב-מבט מבית הכנסת לדרום, רמפת ההנגשה לעזרת הנשים 

 ת בניההתערבויות ותוספו

הוקם  11בסוף שנות ה. במהלך השנים לא חלו שינויים או התערבויות גדולות במבנה
בנו של מתכנן בית , אסף קשטן' לצד בית הכנסת בית המדרש בתכנונו של אדר

 .הכנסת
 

קהת  -מנספלד ' הוכנסו לבית הכנסת מזגנים בתכנון האדר, 2111בתחילת שנות ה
 .ומית ונפתח פתח נוסף למבנה אל הרמפהוכן נוספה רמפת נגישות בחזית הדר

רחבת בית הכנסת  בעלת חשיבות , המבנה מוקף מצפון וממזרח בחורש אורנים מרחב פתוח ונוף
 פתוחואורבנית כחלל התכנסות מוגדר 
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  (קונטקסט אורבני)הקשר לקמפוס 

 תכנית קליין

 
עם זו ניתן לראות . בתוכנית קליין אין כלל התייחסות למיקומו של בית כנסת

עולה בקנה אחד עם מיקום , כי מיקום המבנה כפי שהוקם לבסוף
, לפי התוכנית. הפונקציות הציבוריות כפי שהופיעו בתוכנית הקליין

 .הפונקציות האלו ממוקמות במפגש בין כביש הטבעת לציר הירוק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מיקום המבנה מסומן אדום לצד הציר הירוק , 1962תצלום אוויר 
 במתווה קליין

מיקום המבנה מסומן ,  בגבולות קריית הטכניון1953מפת קליין 
 באדום

 תכנית גלעד

 
מיקום זה הולם את . בית הכנסת מופיע במיקומו במדויק בתוכנית גלעד

התפיסה של גלעד כך שכל הפונקציות הציבוריות של הקמפוס יהיו מעל 
 .כביש הרוחב שגלעד תכנן

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ציר התנועה של גלעד מסומן , המבנה מסומן כחול, 1972א "תצ
 . המבנה מסומן באדום, בגבולות קריית הטכניון, 1965מפת גלעד  (הציר הירוק של קליין" שארית"ובירוק , אדום

  הקשר לקמפוס סיכום
 התיחסות לציר הירוק גישת רכב מהטבעת מורפולוגיה העמדת המבנה  ;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות 

 השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס מורפולוגיה העמדת המבנה ;תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות 
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  משמעות אדריכלית ואסתטית

 
עיקר משמעותו האדריכלית של המבנה בביטוי העשייה האקדמית וכדוגמת מופת לדורות 

 . הסטודנטים לאדריכלות העתידים להימנות עם בוגרי הטכניון
 והסגנון פרשנות חדשנית ומקורית לבית כנסת ברוח התקופהזאת ועוד המבנה מציג 

כל זאת  תוך שימוש מקורי בקונסטרוקציות בטון ותצורות מורפולוגיות , (הברוטליזם)האדריכלי 
" ממעמקים קראתי", קרנות המזבח)מושאלות מתולדות האדריכלות ועולם התרבות היהודי 

. (ועוד
דרך חומרי הגמר והריהוט וכלה , המבנה נתפס כיצירה שלמה על כל מרכיביו החל מהשלד

 .בפיתוח השטח מתחתיו ומסביבו
 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 קשטן. תוכנית וחתך של המבנה מעשה ידיו של א
 

; (היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון)תוצרת בית 
 

ונמנה על סגל הפקולטה מאז , 1940-45למד בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון בשנים קשטן 
המשיך ללמד כפרופסור אמריטוס עד מותו בשנת . '80-ועד פרישתו כפרופסור חבר בשנות ה

. התמחה בתולדות האדריכלות וחקר בתי כנסת. 1996
הפך בית , י אחד מהידועים והמוערכים בין מרצי הפקולטה לאדריכלות"כמבנה אשר תוכנן ע
מושא לתיעוד , לאיקונה אדריכלית עבור דורות של סטודנטים לאדריכלותהכנסת עם השנים 

בית הכנסת הינו אחד המבנים המבטאים יותר , ככזה. רישום ומודל וכמקור להשראה, בשרטוט
הקשר הייחודי מורשתו האקדמית של הטכניון כמוסד אקדמי לבין מורשתו הפיזית מכל את 

. של הקמפוס

 מונומנט>>>>  X XX XXX >>>>מבנה מן השורה  סיכום משמעות אדריכלית

 
 
 
 
 
 

  משמעות היסטורית

באופן , הקמת בית הכנסת בקמפוס מבטאת את גדילת מוסד הטכניון והתבססות הקמפוס
.. שנוצרה דרישה למוסד דתי ורוחני לציבור הסגל והסטודנטים

. הוקם בתפר שבין תכניות האב של קליין וגלעד

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  בקירוב1969שנת   (ממזרח)  מבט כללי אל המבנה עם השלמת בנייתו 
 

  היסטורימונומנט>>>>  X XX XXX >>>>מבנה מן השורה  סיכום משמעות היסטורית
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 רמת ומצב השתמרות 
 

המבנה שמר על המורפולוגיה הייחודית שלו ; מורפולוגיה
לאורך השנים והשינויים הקלים שנערכו בו או הקמת בית 

 .המדרש בצידו לא פגעו בצורתו

X
X

X
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (למטה)משמאל תכנית קרקע , 1969שרטוטים מתוך הבקשה להיתר בנייה 
. מימין למעלה חזית צפונית, (מעל)ותוכנית האולם 

. השרטוטים מתרים נאמנה את מצב המבנה גם היום

 
הקשר המבנה הנוכחי הינו ההקשר ; הקשר אורבני ונופי

המבנה עדיין סמוך למבני . ההיסטורי של המבנה ללא שינוי
 .הציבור האחרים ויושב בקרבת מגרש החניה של איזור זה

X
X

X
 

למבנה נוספה כניסה חדשה מרמפת ; כניסות וסירקולציה
יתר הכניסות , (מסומן בחץ)מערבית -הנכים בחזיתו הדרום

 .והסירקולציה נשארו כפי שהיו
 

X
X

 

 .חלל בית הכנסת נותר כפי שהיה במקור; חללים פנימיים

X
X

X
 

 פרטי הבניין המקוריים והייחודיים השתמרו; פרטי בניין

X
X

X
 

המבנה במצב ; (תהליכי בליה והרס)מצב השתמרות 
יש לתת את הדעת להליכי בלייה הקשורים . תחזוקתי טוב

 .בגילו של הבטון המזויין

X
X

X
 

 מבנה ופרטי בניין מקוריים>>>>  X XX XXX >>>>לא ניתן להבחין במקור  סיכום רמת השתמרות
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  סיכום ומסקנות

 
 קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

 
 

 דת מרכז תרבותי ונקודת ציון בקמפוס.תואם לתכנית גלע
 

 .המבנה בעל איכויות אדריכליות גבוהות, בעל צורה, גיאומטריה ופרטי בנין ייחודיים. איקונה אדריכלית לדורות של אדריכלים בוגרי הטכניון משמעות אדריכלית ואסתטית

 מבטא את שלב הביניים שבין תכנית קליין וגלעד משמעות היסטורית

 המבנה וסביבתו ברמת השתמרות ותחזוקה גבוהים  מת השתמרותר

 ודגשים לשימור סיכום הערכה 

 
 בקמפוס, בעלת חשיבות מקומית יוצאת דופן. מרחביתנקודת ציון איקונה אדריכלית ו ,אתר עשיר בערכי מורשת

 .ת באתר זהי לכשינויים מרחיק אין להתירככלל,  נמצא בכללותו ברמת השתמרות גבוהה מאוד.  
 

 לרבות תחזוקה שוטפת, תשמר את אופי הבניה הקיימת או תציע שינוי המחזק ומעצים את ערכי האתר באתר, כל התערבות.   
  פיד על שימור חומרי גמר, ריהוט יש להקבפרט מפיתוח השטח.  ופרטי בניין פניםהחוץ והחיצוניות, חללי ה יוחזיתות ,הקשרו הסביבתיכל מרכיביו: האתר ב ערכיביטויהם של  יש לשמר את

 ופרזול.
  כצעד מקדמי לכל התערבות למבנה ביצוע תיק תיעוד מלאיש לקדם.  
 .המבנה והרחבה למרגלותיו, אחד הם. אין לעשות שינויים ברחבה מסביב ותחת המבנה ללא ביצוע תיק תיעוד מלא ובהתאם לממצאיו 
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310 - הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל
 

 עומרי זילכה ואמיר פרוינדליך' אדר, 42-11-4112תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 הנדסת אווירונאוטיקה וחללהפקולטה ל

 
בנוסף לתרומה לבניין . כימאי ופילנתרופ-ביו, יהודי אמריקאי, ש שמואל אהרון פרייר"ע

תרם גם לאוניברסיטה העברית ולקרן הקיימת ולמפעלי חינוך אחרים , אווירונאוטיקה
 .*בארצות הברית

 
 .ומבני מעבדות שמסביבומתחם הכולל את בניין הפקולטה המרכזי ה
 

בנין להנעה . ר"מ 4,2,4: מעבדה להוראת ההנעה. ר"מ 678,3: מבנה הפקולטה
: בנין אנרגיה. ר"מ 4,111: בנין תהליכים. ר"מ 1,121: בנין שריפה. ר"מ 11,: רקטית
 .ר"מ 467381: ה"סכ. ר"מ 22,,4

 
 JTAאתר : מקור*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 613, (בנין להנעה רקטית) 663, (מעבדה להוראת ההנעה) 633, (בנין הפקולטה) 643 (.SapNum)מספר ספ 
 (בנין אנרגיה) 633, (בנין תהליכים) 633, (בנין שריפה)

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (4112יולי )מבט כללי אל  המבנה  לוח ההקדשה בכניסה למבנה (מסומן בירוק במפת ההתמצאות)' מ 230-240 (קו גובה)מיקום 

 1,22 שנת הקמה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ד יצחק בן צביאתר י: מקור. בניין הסוכנות היהודית בירושלים בתכנון רטנר: משמאל". הארץ: "מקור. יוחנן רטנר' ארכ: מימין

 מתכנן המבנה

בעיר קרלסרוהה ת סיים לימודי אדריכלו(. 18,1-1,12) אודסהיליד  -יוחנן רטנר' אדר
עלה לארץ בראשית . הצטרף לצבא הצאר הרוסי במלחמת העולם הראשונה. יהנבגרמ

ערב הקמת המדינה סירב . " ההגנה"והצטרף לשירות  41של המאה ה 41שנות ה
 .ל הצבא שבדרך"לבקשת בן גוריון לשמש כרמטכ

 
, באייםתוך שהוא ממשיך בעיסוקים צ, חזר לעסוק באדריכלות, 21בתחילת שנות ה

התמנה לראשות  1,22ובשנת  . תמנה לדיקן הפקולטה לארכיטקטורה בטכניוןה
 .הטכניון

, מדרשת שדה בוקר, בית ברל, בית הסוכנות היהודית בירושלים: בין המבנים שתכנן
 .ומבנים רבים נוספים בניין קופת חולים כללית ברחוב זמנהוף בתל אביב

 
 18011014, "הארץ"כתבה בעיתון ". ל"שון של צהל הרא"האיש שסירב להיות הרמטכ": מקור

 התערבויות ותוספות בניה

 
 

לאורך השנים לא הורחב או הוכנסו תוספות משמעותיות למבנה הפקולטה המרכזי 
 .אך התווספו תשתיות רבות על גבי חזיתות המבנים( 111)

 112מעבדה אוירונאוטית  -1,11
 121-111מעבדות אנרגיה ותהליכים  – 21-שנות ה

 

    
 

                                                                                                                                                                                      מעבדה להנעה רקטית                                                                               . 111                                                                                                                                          
 

 מעבדה להנעה ושריפה. 121                                         מעבדה להוראת ההנעה                                                  . 112
                      

 מעבדה לתהליכים. 121                                                                                                                                    
 

 מעבדה לאנרגיה. 111טה                                                                                                          בנין הפקול. 111

 מרחב פתוח ונוף

 
מורכבות , ת הטכניון והמפרץיתצפית מרשימה אל קרי, גינה מטופחת בחזית הדרומית

 ית כגני כיס מקומיים עם אפיונים שוניםהמבנה מייצרת חמישה חללי חוץ הנקראים נופ
 (1ראה פרק )
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הקשר לקמפוס (קונטקסט אורבני)

תכנית קליין

ובתוכנית  בתוכנית לקמפוס בטירת הכרמל (תוכנית שלא התממשה)
לקמפוס בנוה שאנן, קליין מיקם את המבנה הרחק משאר מבני הפקולטות 

ומחוץ לכביש הטבעת. יש להניח כי הדבר נבע משיקולים סביבתיים, כיון 
שמעבדות הפקולטות יוצרות הפרעות סביבתיות וצריכות "בידוד". בנוסף 
קליין סימן את המבנה בבירור, בצורה הדומה לצורתו הסופית ולא באופן 
סכמתי כפי שסומנו שאר המבנים. סימון זה נבע מהעובדה שלמבנה כבר 

היו קיימות תוכניות בפועל וקליין התבקש למקם את המבנה כפי שהוא 
בקמפוס החדש.

, בגבולות קרית הטכניון, המבנה המיועד מסומן 1953מפת קליין , המבנה קיים ומתאים לתוכנית קליין1962תצלום אוויר 
אדום 

תכנית גלעד 

אוירונאוטיקה בניןשלהקמתו לאחר מספר שנים מנערכהגלעדתכנית
ואיננה מתייחסת בצורה משמעותית למבנה. התוכנית מציעה פיתוח 

בקרבת הבניין בדמות כור גרעיני למחקר אך הצעה זו איננה משפיעה על 
המבנה ולא התממשה בסופו של דבר. 

בגבולות קריית הטכניון, המבנים מסומנים אדום. , 1965מפת גלעד , מבני הפקולטה והמעבדות מסומנים בצהוב.1975תצ"א 

התיחסות לציר הירוקגישת רכב מהטבעתמורפולוגיההעמדת המבנה;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות סיכום ודירוג 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס מורפולוגיההעמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות 
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משמעות אדריכלית ואסתטית

משמעותו האדריכלית העיקרית של המבנה במיקומו ובפריסתו בתא השטח שנבחר לו בראש 
.  המבנה נישא ומשקיף לכיוון צפון מעל שטח הקמפוס ככתר לקריית הטכניון החדשההקמפוס 

 מכון טכנולוגי –כמו מצהיר בנוכחותו על חזון הטכניוןואל מפרץ חיפה אזור התעשייה וצפונה 
לישראל. 

, בין המודרניזם לברוטליזם, ניכרת 50רטנר תכנן את המבנה ברוח התקופה, ראשית שנות ה-
השפעה אירופית המעניקה למבנה כבוד וקלאסיות, עם זאת המבנה צנוע בפרטיו ואינו מתהדר 

במימדים יוצאי דופן ובחומרי בנייה יוקרתיים.
דגש מיוחד ניתן במרכז המבנה לניתוק בין שני האגפים ממזרח וממערב; מחקר והוראה, 

באמצעות מעבר רכב וציבור תחת הקומה העליונה, כמו שער אל הנוף הקרוב והרחוק ובראש 
החזית הכיתוב "מהנדסות אוירונאוטית". 

אולם המבואה לפקולטה ממזרח למעבר מצטיין באיכויותיו; האולם מקורה ב"פטריית בטון" 
נשאת על גבי עמוד מרכזי צר ומסביב גלריה היקפית עגולה. מבואה אשר שימשה מקור 

להשראה לדור האדריכלים בוגר הטכניון בתקופה זו.
זאת ועוד, בחזית הצפונית של האגף המזרחי "המרפסת" המפורסמת של הפקולטה, ממנה 

השקיפו שועי הארץ בבקרם את קריית הטכניון הנבנית.

מצפון למבנה הפקולטה המרכזי, מבני מעבדות, מבנים פונקציונאליים אשר נבנו בטכנולוגיות 
למעלה משמאל; מרכז )70 וה-60בנייה אופייניות למועד הקמתן (שנות ה-

המבנה והמעבר בין אגף 
המחקר וההוראה עם 
הקמתו , מימין מבט 

מהגלריה מטה אל מרכז 
המבואה, למטה מבט 

פנורמי בחלל המבואה של 
הפקולטה. 

תוצרת בית (היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון);
 היה עוזר ההוראה של ברוולד בטכניון, פרופסור בפקולטה לארכיטקטורה בשנים 1925החל מ-

. '50(שנת פטירתו). שימש כדיקן הפקולטה לארכיטקטורה בשנות ה-1948-1965
יצירתו זו אינה מונומנט אדריכלי בפני עצמו על הצהרת כוונות למוסד המתחדש בקריה בנווה 

שאנן. בשנים הראשונות לקריה שימשה הפקולטה גם כאסניה לפקולטה לאדריכלות וככזו 
. 60 וראשית ה-50שימשה מקור השראה לאדריכלים רבים בוגרי הטכניון בסוף שנות ה-

>>>> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >>>>סיכום משמעות אדריכלית

משמעות היסטורית

. הנחת אבן הפינה למבנה כמוה כהנחת אבן הפינה לקריית המבנה הראשון שהוקם בקמפוס
הטכניון בנווה שאנן. לאורך השנים שירת פקולטות רבות ש"התארחו" בו עד שנבנו להן מבנים 

בקמפוס עצמו. 

,1953משמאל פרופ' קליין ורטנר מניחים את אבן הפינה לבניין , פברואר 
מימין המבנה עם חנוכתו כשנה מאוחר יותר 

                         

 היסטורי >>>> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >>>>סיכום משמעות היסטורית 
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רמת ומצב השתמרות 

. המורפולוגיה המקורית נשמרה היטב; מורפולוגיה
לבנין לא נוספו תוספות חיצוניות וצורתו המקורית נשמרה 

בדיוק כפי שהיה בסיום בנייתו. 

X
X

X

תכניות קומות המבנה השונות לפי רמת השתמרותם (חללים פנימיים)
למעלה קומת קרקע, למטה קומה א'

המבנה נותר בראש הקמפוס נישא הקשר אורבני ונופי; 
ונשקיף לצפון, הגם שהצמחייה למרגלותיו חוסמת חלק 

מהמבטים 

X
X

כניסות וסירקולציה; 
השתמרו כבמקור 

X
X

X

כמוצג בתוכניות משמאל, חלקם של חללים פנימיים; 
החללים הפנימיים שונו והותאמו לצרכי הפקולטה, עם 

זאת החללים העיקריים השתמרו היטב וביניהם; מבואת 
הכניסה, האודיטריום וכיתות הלימוד בקומה העליונה 

. והתחתונה

X
X

מרבית פרטי הבניין המקוריים השתמרו פרטי בניין; 
וביניהם; פרטי המעקות החיצוניים והפנימיים, תריסי 

הזכוכית, השילוט המקורי על חזית המבנה וחלק מדלתות 
הכניסה. 

X
X

X

המבנה ברמת מצב השתמרות (תהליכי בליה והרס); 
תחזוקה גבוהה. עם זאת, ניכרים תהליכי בלייה הקשורים 

בבנייה בבטון מזויין 

X
X

X

>>>> מבנה ופרטי בניין מקורייםXXXXXXלא ניתן להבחין במקור >>>>סיכום רמת השתמרות 
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  מתחמי סקר – עבור קבוצת מבנים

 מספר המבנים במתחם
 
6 
 

 
 סכמת התפתחות המתחם:

 (310. מבנה הפקולטה המרכזי )1
 (305. מעבדה להוראת ההנעה )2
 . תוספת למעבדה 3
 . מעבדות האנרגיה, השריפה4

 (340,350,360והתהליכים )
 (330. מעבדת הנעה רקטית )5
 

 
 
 
 
 
 

 מידת החזרתיות / מאפיינים / מורפולוגיה

 
בעלי מאפייני בנייה  1-2מבנים 

( בעלי 4דומים, מעבדות האנרגיה )
-1סגנון דומה אך שונה מקודמיהם )

2.) 
 

 מאפיינים אורבניים / רקמה בנויה
 

 אינם מהווים רקמה בנויה
 

 )של המתחם( רמת השתמרות
 

 כל המבנים שרדו
 

 <<<<< מתחם אורבני X XX XXX קבוצת מבנים <<<< הערכת המתחם

  ומסקנותסיכום 

 
 קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

 
 

 מיקום המבנה מחוץ לגרעין הקמפוס , משקיף עליו וצפונה. כ"כתר" לקריית הטכניון החדשה
 

 מיקום ייחודי, סמליות וסגנון ברוח התקופה משמעות אדריכלית ואסתטית

 ה שאנן, הנחת אבן הפינה למבנה מייצגת את הנחת אבן הפינה לקמפוס כולו וס נוהמבנה הראשון שהוקם בקמפו משמעות היסטורית

 רמת השתמרותו של המבנה גבוהה, הן מבחינת המורפולוגיה, פרטי הבניה ותפקודו.  רמת השתמרות

מבנה  - 310 מעבדה להוראת ההנעה - 305 משמעות אורבנית –מתחם 
 360 350 340 330 הפקולטה המרכזי

 סיכום הערכה ודגשים לשימור

 
 מקומית ראשונה במעלה.-הסטוריתחשיבות בעל משמעות סמלית ו"חלוץ" המבנים בקמפוס ,  ,אתר עשיר בערכי מורשת

 .ת באתר זהשינויים מרחיקי לכ אין להתירככלל,  נמצא בכללותו ברמת השתמרות גבוהה מאוד.
 

 תשמר את אופי הבניה הקיימת או תציע שינוי המחזק ומעצים את ערכי האתר ,במשנה זהירות ובנאמנות למקורתבוצע לרבות תחזוקה שוטפת,  באתר, כל התערבות.   
 מפיתוח השטח.  ופרטי בניין פניםהחוץ והחיצוניות, חללי ה יוחזיתות ,הקשרו הסביבתיכל מרכיביו: האתר ב ערכיביטויהם של  יש לשמר את 
 כצעד מקדמי לכל התערבות המלצות לתחזוקה שוטפים, בין השאר, ובו( 1אתר בדגש על המבנה המרכזי )מבנה ל ע תיק תיעוד מלאיש לקדם לאלתר ביצו.  
  מורשת ההיסטורית במבנה באמצעות שילוט והמחשה, לרבות ציון אירועים היסטוריים וביקור אישים לאורך הדורותהביטוי ליש לחזק את 
 הקרובה והרחוקה, לרבות חיזוק מבטים ונקודות תצפית אל ומהאתר. יתבין סביבתו הנופיש לחזק את הקשר בין המבנה ל 
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405 - הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, בניין ע"ש קופר

 אמיר פרוינדליך' אדר, , 42-11-4112תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 ש קופר"בניין ע, הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול

 
 ייסד את קהילת דורשי הטכניון בניו יורק, מהנדס, בנימין קופר

 
 
 
 
 
 

 ר"מ 5,842; שטח כולל
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 212 (.SapNum)מספר ספ  

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (4112מאי )מבט כללי אל  המבנה  (מסומן בירוק במפת ההתמצאות)' מ 412-441 (קו גובה)מיקום 

 1691 שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . שמעון פובזנר' אדר;  משמאל
, הספריה הלאומית בירושלים: מימין

 בשיתוף חבר אדריכליםופובזנר  ןבתכנו
 
 

 מתכנן המבנה

בוגר הפקולטה לאדריכלות , (1616-1666)יליד אוקראינה  -שמעון פובזנר' אדר
תכנן במהלך הקריירה שלו . 1621זוכה פרס רוקח לשנת . , (21-בשנות ה)בטכניון 

כיכר : עשרות מבנים ומרחבים ציבוריים בהם מספר פרויקטים בקנה מידה לאומי
כיכר , (בשותפות עם אברהם יסקי)בתל אביב ( במקור כיכר מלכי ישראל)בין ר

הספריה הלאומית , (בשיתוף אברהם יסקי והפסל משה ציפר)העצמאות בנתניה 
בשיתוף חבר אדריכלים )משכן הכנסת , (בשיתוף חבר אדריכלים)בגבעת רם 

 .בית החייל בתל אביב ועוד, (בראשות יוסף קלארווין
 

 ת ותוספות בניההתערבויו

 
 המבנה המקורי. 1

 תוספת אגף וקומה  - 1698. 4-5
 יעקב רכטר: אדריכל. בניין בלומפילד - 1689. 2
 .קהת-מנספלד: אדריכל. תוספת אגף בחזית הדרומית - 1669. 2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפת התמצאות אגפי הפקולטה

שייכת , ה שלוש מרפסות מרוצפותוב, במרכז המבנה חצר פנימית  רחבה  ומדורגת מרחב פתוח ונוף
 (9ראה רק " )גן מתווך טופוגרפיה"לטיפולוגית 
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הקשר לקמפוס (קונטקסט אורבני)

תכנית קליין

המבנה הוקם מחוץ לכביש הטבעת ובשטח שלא יועד לבנייה לפי תכנית 
קליין  

, המבנה מסומן כחול לצד הציר הירוק במתווה 1962תצלום אוויר 
קליין

 בגבולות קריית הטכניון, המבנה המיועד מסומן 1953מפת קליין 
אדום

תכנית גלעד

תכנית גלעד נערכה לאחר הקמת המבנה. 
המבנה במיקומו קרוב מאוד ללב הקמפוס אולם מעברו הנגדי של ציר 

הטבעת. המבנה מרוחק מדרך לב הקמפוס

, המבנה מסומן כחול, ציר התנועה של גלעד מסומן 1972תצ"א 
בגבולות קריית הטכניון, המבנה מסומן אדום1965מפת גלעד אדום, ובירוק "שארית" הציר הירוק של קליין)

התיחסות לציר הירוקגישת רכב מהטבעתמורפולוגיההעמדת המבנה;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות סיכום הקשר לקמפוס 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס מורפולוגיההעמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות 
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משמעות אדריכלית ואסתטית

חשיבותו האדריכלית של המבנה באה לידי ביטוי בהתאמה לטיפולוגיה של מבני 
הפקולטה כפי שהוגדרו בתוכנית קליין ובאו לידי ביטוי גם בפקולטה לחשמל, במכון 

המתכות, הפקולטה לפיסיקה והפקולטה לכימיה;  מבנה  סביב חצר פנימית מרכזית 
(אחת או כמה). פובזנר התמודד בבניין זה עם הטופוגרפיה בדירוג המבנה בחצר עצמה.  

 בארץ במעבר בין המודרניזם 60המבנה בנוי בסגנון אופייני לראשית שנות ה-
לברוטליזם, המבנה מציג חזיתות צנועות, וחזרתיות, שימוש בבטון חשוף ולבנים תוך 

שהוא  מדגיש את המימד האופקי כביטוי לסגנון המודרניזם.
ראוי לציון גגון הכניסה למבנה, המזכיר את זה של הפקולטות לכימיה ופיזיקה (זלקינד 

1958-1960.(

רחבת הכניסה  לבניין, מבט ממערב

תוצרת בית (היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון);

פובזנר בוגר הטכניון, אך לא נמצא מידע המצביע על כך שעסק בהוראה במוסד

> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >סיכום משמעות אדריכלית

משמעות היסטורית

מראשוני המבנים מחוץ לסכימה של קליין, מבשר על הצורך שנוצר של תכנון מחדש של הקריה ותוכנית 
גלעד שעתידה לקרום עור וגידים כעשור מאוחר יותר. 

הוקם בגל הבנייה הראשון (בעשור הראשון לקרייה).

 היסטורי >>>> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >>>>סיכום משמעות היסטורית 
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רמת ומצב השתמרות 

; במהלך השנים נוספו למבנה שלוש תוספות מורפולוגיה
מרכזיות: תוספת קומה לאגף הדרומי (מפלס עליון 

בתוכניות משמאל), תוספת אגף בחזית הצפונית ותוספת 
מבנה הסמוך למבנה - בניין בלומפילד. עם זאת, 

המורפולוגיה של המבנה השתמרה היטב ועדיין ניתן 
להבחין בתפיסתו המקורית כמבנה היושב סביב חצר 

מרכזית. 

X
X

למעלה; תכניות קומות המבנה השונות לפי רמת השתמרותם (חללים פנימיים)

השתנה באופן דרמטי עם הקמת  הקשר אורבני ונופי; 
המבנים מסביבו (בנין בלומפילד ממזרח ובנין ליידי דיוויס 

ממערב). מבנים אלו יצרו מצב בו המבנה "חבוי" 
בסביבתו ואינו מורגש, גם לא מכביש הטבעת.

X

הכניסה המרכזית נשארה כפי כניסות וסירקולציה; 
שהייתה אך בשל בניית בניין בלומפילד הסמוך הכניסות 

מכיוון זה נחסמו בחלקן. למבנה נוספו כניסות מהחצר 
2הפנימית לאגף הדרומי וכן קישור ישיר בין הקומה ה

באגף הדרומי לבין בניין בלומפילד.

X
X

מרבית החללים הפנימיים שונו חללים פנימיים;  
והותאמו לצרכי הפקולטה

X
X

מרבית פרטי הבניין המקוריים, חודשו / פרטי בניין; 
הוחלפו, עם זאת גרם המדרגות המרכזי השתמר, וכך גם 

גגון הכניסה הראשית (המערבית)

X

המבנה זוכה מצב השתמרות (תהליכי בליה והרס); 
לתחזוקה נאותה, ובמהלך תוספות הבנייה שופץ. יש 
לתת את הדעת לתהליכי בלייה הנובעים מגילום של 

מרכיבי הבטון המזויין
.

X
X

>>>> מבנה ופרטי בניין XXXXXXלא ניתן להבחין במקור >>>>סיכום רמת השתמרות 
מקוריים
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405 - הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, בניין ע"ש קופר

405 | קופר | 5/5

  סיכום ומסקנות

 
 קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

 
 

 המבנה הוקם "מחוץ לסכימה" , כיום מוסתר ע"י בנייה סמוכה
 

 50-60-מבנה אופייני לתקופתו , תואם את  הטיפולוגיה של  מבני הפקולטה בשנות ה משמעות אדריכלית ואסתטית

 שור הראשון לקריה בנווה שאנן.הוקם בע משמעות היסטורית

  המורפולוגיה הכללית השתמרה )חצר פנימית(, סביבתו המיידית השתנתה לבלי הכר רמת השתמרות

 ודגשים לשימור סיכום הערכה 

 
 מיקומו חורג מתכנית האבבך אהראשונים  האופיינית  למבני הקמפוסטיפולוגיה עוקב אחר המגל הבנייה הראשון בקמפוס,  ,אתר בעל ערכי מורשת גבוהים

   
 .תיתכן התערבות משמעותית באתר, כתלות במסקנות תיעוד זה. יש לבצע תיק תיעוד מלא כצעד מקדמי לכל התערבות 
 (נוספים שיזוהו בתיק תיעוד , פרטיםבכל התערבות ובתחזוקתו השוטפת של המבנה יש לנקוט במשנה זהירות בטיפול באלמנטים מקוריים בעלי חשיבות )גרם המדרגות, גגון הכניסה 

 עצים את ערכי האתר.יחזק וי אופיים המקורי. כל שינוי שמרולהבטיח שיי
 יש לטפח ולחזק את הקשר של חללי הפנים והחצר הפנימית של המבנה. 
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 סיון יוסף' אמיר פרוינדליך ואדר' אדר,  10-00-5102תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ;ושימושיו שם המבנה

 
 דנציגרש "להנדסת מכונות ע בנין

 
להקמת מרכז גם ב שתרמה "משפחה נדבנית מארה, ש משפחת דנציגר"הבניין קרוי ע

ס התיכון "ביהו ,בתכנונו של משה הראל 0691-צמן בש דנציגר במכון וי"האנרגיה ע
 (אתרי המוסדותמתוך ) 91-ראשית שנות הבבקרית שמונה " דנציגר"המקיף 

 
 

, אוירונאוטיקה, מכונות: כגוןמכניות עבור פקולטות שונות  למעבדותמשמש ; כיום
 .חומריםו אזרחיתהנדסה 

 .בנין מעבדות מחקר עבור הפקולטה להנדסת מכונות; בעבר
 ר"מ 5525שטח כולל 

 

 
 
 
 

 132 ;(.SupNum)מספר ספ 

לוח ההקדשה בכניסה  (תמצאותהירוק במפת הבמסומן )' מ 062-511 ;(קו גובה)מיקום 
 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (5102 יולי)מבט כללי אל  המבנה  למבנה

 חנוכת הבנין 0699, התחלת הבניה (בקירוב) 0691-90 ;שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

באוקטובר  51, מתוך עיתון מעריב)צבי הקר בעת צביעת כותלי בניין דנציגר ' אדר, צבי הקר' אדר, אלפרד נוימן' פרופ: משמאל לימין
0699) 

 ;מתכנן המבנה

 
של המאה  31-וה 51-במהלך שנות ה (.0611-0691) כיה'ציליד  -אלפרד נוימן' פרופ

 3591-3595השנים ובין עלה לישראל  0616בשנת . ריזהקודמת למד ועבד בוינה ובפ
הקים  0626-ב .בטכניון שימש כפרופסור ודיקן בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 (סטודנטים שלו לשעברשני )צבי הקר ואלדר שרון  משרד אדריכלים יחד עם האדריכלים
ג את ישראל ייצ 21-בשנות ה. מסגרתו תכנן יחד עם צבי הקר את בניין דנציגרכשב

וניהל התכתבויות תדירות עם ( הקונגרס הבינלאומי לאדריכלות מודרנית) CIAMבארגון 
במהלך השנים זכו בנייניו להכרה  .וולטר גרופיוסוקורבוזיה -לההידועים דריכלים אה

היגר מישראל לקנדה לאחר  0692-ב. בינלאומית ופורסמו במגזינים מקצועיים רבים
 .ש  דנציגר"בין הנהלת הטכניון סביב הקמת בניין המעבדות עמחלוקת שהתגלעה בינו ו

-0616)החל את לימודיו בפוליטכניקום של קרקוב (. 0630)יליד קרקוב  -צבי הקר' אדר
בין עבודותיו . 0621-ב ארצהלאחר שעלה  3599וסיימם בטכניון בחיפה בשנת ( 21

מועדון הים התיכון באכזיב  ,בניין עיריית בת ים: המשותפות עם האדריכלים נוימן ושרון
פקולטות לאדריכלות במספר  לימד הקרבמהלך השנים . 0ד "בהבינים צס לק"וביה

זכה  0666בשנת . ב ואירופה ועבודותיו זכו להכרה ופרסום בינלאומיים"ברחבי ארה
 בין השארכיום מתגורר ופועל בברלין במרבית זמנו ועוסק . בפרס רכטר לאדריכלות

בית הספירלה ברמת : בין עבודותיו המאוחרות. ים לקהילה היהודיתבפרויקטים הקשור
 .א"ח בת"ס היהודי בברלין ומוזיאון הפלמ"ביה, גן
 

 ;התערבויות ותוספות בניה
החזיתות . לא התבצעו שינויים והתערבויות משמעותיות במבנה לאורך השנים

ם המבנה נבנו בפני. עברו שיפוץ בשנים האחרונותהמקוריות השתמרו במלואן ואף 
            .וחשמל מספר מחיצות גבס עבור כיתות לימוד והתווספו מערכות מיזוג אוויר

 
מראה אחת ; משמאל

החזיתות משנת 
 (0699)הפתיחה 

החזית ; במרכז
 מצב קיים    ,הדרומית

 (5102יולי )
 שינויים פנימיים; מימין

 (5102יולי )
 
 
 

מרפסות נוף קטנות בקומת הקרקע , החזית הדרומית של המבנה שדרת ברושים לאורך מרחב פתוח ונוף
 לצפון
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הקשר לקמפוס (קונטקסט אורבני)

תכנית קליין

המבנה נבנה כעשור לאחר תכנית קליין והוא איננו תואם למתווה התכנית. 
פרט לפקולטה לאוירונאוטיקה, לא הוגדרו פקולטות נוספות מחוץ לכביש 
הטבעת ההיקפי ועל כן מיקומו של המבנה חורג מתחום האזור המרכזי 

שיועד בתכנית לפקולטות (מסומן בכחול בסכמה).  
כי המבנה נבנה 1953ניתן לראות במפת קליין משנת  (בצד שמאל)

באוריינטציה זהה לשאר המבנים בתכנית המקורית אך יש לציין כי הדבר 
נובע ככל הנראה מהתאמתו לקווי הטופוגרפיה ולא מתוך זיקה לתכנית.

, אזור המבנה המסומן בעיגול כחול לא מבונה 1962תצלום אוויר 
בשנה זו, בהתאם לתכנית האב של קליין

 בגבולות קריית הטכניון, המבנה איננו מופיע 1953מפת קליין 
בתכנית המתאר המקורית. מיקומו העתידי מסומן בכחול.

תכנית גלעד 

בנין דנציגר תוכנן לפני תכנית גלעד כחלק מקומפלס של מספר מבנים 
שיועדו לפקולטה למכונות ונבנה לאחר התכנית. לפיכך, מיקומו של המבנה 
שולב בתכנית האב אך הוא איננו נובע ממנה.  תכנית גלעד ביקשה להסדיר 
במסגרת התכנון הכולל לקמפוס את תכניות הבינוי של הפקולטה למכונות. 
הדבר נעשה  ע"י הרחבת כביש הטבעת בתכנית כך שיכלול בתוכו את בנין 

דנציגר וע"י המשך ציר התנועה הרוחבי הראשי עד למבנה. תכנון זה לא 
בוצע בסופו של דבר והמבנה עד היום נותר מחוץ לכביש הטבעת של 

הטכניון. 

. 50תכניות מתחם הפקולטה למכונות, כפי שהוצגו בשנות ה-
בתכלת-בנין דנציגר, היחיד שנבנה.

בגבולות קריית הטכניון, המבנה מסומן אדום. 1965מפת גלעד 
מימינו מתחם הפקולטה למכונות שלא נבנה בסופו של דבר.

התיחסות לציר הירוקגישת רכב מהטבעתמורפולוגיההעמדת המבנה;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות סיכום הקשר לקמפוס 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס מורפולוגיההעמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות 
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משמעות אדריכלית ואסתטית

הקונסטרוקציה, ערכו האדריכלי העיקרי של המבנה בהיותו יצירה שלמה וטוטאלית ובה 
 והנוחות האקלימית מקבלים כולם מענה באמצעות אלמנט אחדות, עיצוב החזיתהתאורה

 באופן הממצה את תכונותיו משולש מרחבי, יצוק בבטון חשוף, מתועש, ומיושם בשטח:חזרתי
המרחביות. זאת ועוד, מאחר והמבנה הוקם כאלמנט בודד ויחידאי בסגנונו (בניגוד לתוכניות  

הוא נתפס כיום בקמפוס כאלמנט פיסולי וכנקודת ציון במרחב. להקמתו כחלק ממקבץ)

, נוימן והקר 60 בישראל בשנות ה-המודרניזם הברוטליסטיסגנון על רקע המופע האדריכלי של 
הציעו ביצירתם זו פרשנות  חדשנית וייחודית לשימוש בבטון חשוף ומתועש ובפיסת המרחב.

שכולו תוצר של האלמנט (PATTERNחללי המבנה מוגדרים היטב ע"י ה-  בשפתו של נוימן)
), מחד הם קשיחים מאוד מבחינה פיסית (אדריכלית והנדסית) ואינם המשולש המרחבי(הבסיס

ניתנים להרחבה או גריעה, אך מאידך השימוש בחללים גמיש מאוד אם נעשה בהתאם לתכנון 
 מאפשר שימושים רבים ומגוונים בחללים. PATTERNהמקורי, ה-

המבנה רווי בפרטי בניין ייחודיים הנוצרים כתוצאה מהמניפולציות המרחביות של יחידת הבסיס; 
תקרות, החלונות המשולשים והאלכסוניים, מרפסות הנוף הקטנות בקומת הקרקע, המדרגות, 

פרטי נגרות בניין, ספסלי הבטון וסכימת הצביעה. הפרטים ייחודיים בפני עצמם , אך עיקר 
משמעותם האדריכלית בהיותם חלק מהתפיסה התכנונית הכוללת והיצירה האומנותית שלמה.

 באוסטרבה, צ'כיה, שעסקה ביצירותיו של אלפרד נוימן. בחזית ניתן לראות מודל של המבנה וברקע תמונות 2015צילום מתוך תערוכה שנפתחה ביוני 
משלבי הביצוע והגמר. 

תוצרת בית (היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון);

המבנה הינו תוצר חדשני ופורץ דרך, מימוש ייחודי ונועז של התיאוריה המורפולוגית שלימד 
), בשיתוף עם תלמידו הצעיר 1953-1960פרופ' נוימן (דיקן הפקולטה לאדריכלות בשנים 

שלימים הפך לחתן פרס רכטר (צבי הקר), ופרופסור מהפקולטה להנדסה אזרחית (י. אידלמן)
ששימש כקונסטרוקטור. 

משנתו של נוימן היתה בחוד החנית של השיח הבינלאומי של זרמי המורפולוגיה והאדריכלות 
. 1962-1952', ונושא לקורסים שלימד בטכניון בין השנים 60' וה-50הפוליהדרונית של שנות ה-

מבטא דנציגר את מוכנות מכון הטכניון להשתמש בקמפוס יותר מכל מבנה אחר בקמפוס 
, בה תהליך תכנון והבנייה ניזון ומזין את הכתיבה כמעבדת נסיונות לאדריכלות פורצת דרך

תאורטית ואת יכולותיו של האדריכל כחוקר וכמורה.  

>>>> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >>>>סיכום משמעות אדריכלית
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משמעות היסטורית

בנין דנציגר שולב בתכנית העיבוי וההסדרה של גלעד סביב הציר הרוחבי החדש לקמפוס. 
1966 בפיתוח המרחב המבונה בטכניון. במעמד פתיחת המבנה ב-שלב בינייםבנייתו מסמלת 

השתתפו שר האוצר דאז מר פנחס ספיר, משפחת התורמים והסגל הבכיר בטכניון. 

סביב תכנון המבנה התעוררה מחלוקת משפטית בין המתכננים לקמפוס הטכניון שפורסמה 
בשנת  . 1966בעיתונות הכתובה (מעריב ודבר)

הנהלת הטכניון ביקשה לבצע שינויים בתכניתם המקורית של נוימן והקר והאחרונים מנגד תבעו 
במכתב התפטרות שהגיש פרופ' . הפרשיה הסתיימה הפרת זכויות יוצריםאו המוסד על 

,  שהיה עד אז דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, במחאה על אלפרד נוימן לטכניון
לפי דברי הפרופ' יעקב בר ששימש כאסיסטנט בוועדה להובלת . 1"הוואנדליזם בבניין דנציגר"

הפרויקט, בין תוצאות המשפט שהתנהל היתה ההחלטה כי אין להמשיך ולבנות את שאר 
לגן המבנים בתכנית בחורשה שיועדה לכך. אותה חורשה הפכה מאוחר יותר בתכנית לוינג'ר 

, אחד מאצבעות הירק שנועדו להגדיר ולחזק את לב הקמפוס.קיסלק

מימין; חנוכת המבנה במעמד משפחת  דנציגר ופנחס ספיר  1966משמאל; מבט אל המבנה מצפון, סביב מועד חנוכתו (משוער)

 היסטורי >>>> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >>>>סיכום משמעות היסטורית 

1966 נובמבר, 21מתוך הכתבה "פרופסור נוימן עזב את הטכניון" בעיתון דבר, 1
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רמת ומצב השתמרות 

; פרט לשינויים פנימיים מסוימים, לא התבצעו מורפולוגיה
המורפולוגיה המקורית תוספות או שינויים במעטפת המבנה ו

. שיפוץ החזיתות שבוצע לאחרונה עפ"י תכניתו נשמרה היטב
המקורית של הקר אף מחדד את המורפולוגיה של המבנה.  

X
X

X

תכניות קומות המבנה השונות לפי רמת השתמרותם (חללים פנימיים)

העמדתו של המבנה ביחס לכביש הקשר אורבני ונופי; 
הטבעת של הקמפוס נותרה כפי שהייתה. עד היום לא 

התבצעה בנייה מסיבית חדשה באזור המבנה שתשפיע על 
לעבר חזיתו הפיסולית יחסו למרכז הקמפוס או על הצפייה 

מכביש הטבעת. המוכרת 
X

X
X

כניסות וסירקולציה; 
הכניסות המקוריות, גרמי המדרגות והסירקולציה הפנימית 

נשמור ועודם מתפקדים 

X
X

X

חלק מן החללים הפנימיים שונו והותאמו חללים פנימיים; 
לצרכי הפקולטות העכשוויים, עם זאת גיאומטריית המבנה 

הכללית, תקרת הקפלים ומבנה המנסרות במעטפת נשמרו 
בהתאם לתכנון המקורי.

X
X

X

מרבית פרטי הבניין המקוריים השתמרו וביניהם; פרטי בניין; 
פרטים ייחדויים מבטון כדוגמת מרזבי הגג, מנסרות הבטון 
הטרומיות, תקרות הקפלים והצלעות ופרטי פיתוח וגדרות 

בחצר, כמו גם פרטי נגרות, ריצוף  ומסגרות פנימיים. 

X
X

X

מצב השתמרות (תהליכי בליה והרס);
המבנה ברמת תחזוקה גבוהה ואף עבר שיפוץ של החזית 

לאחרונה. המורפולווגיה של הגגות אינה מאפשרת ניקוז נאות 
ועל כן חדירת רטיבות הינה שכיחה בגג המבנה, לרבות 

קורוזיה בזיון הבטון.

X
X

>>>> מבנה ופרטי בניין מקורייםXXXXXXלא ניתן להבחין במקור >>>>סיכום רמת השתמרות 
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  סיכום ומסקנות

 
 קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

 
 

 ת גלעד אך התכנון של גלעד "מכיל" אותו, מוכר כאובייקט פיסולי ייחודי במרחב הקמפוס.אינו תואם לתוכנית קליין, קודם לתוכני
 

 בטכניון.פורצת דרך המבנה בעל איכויות אדריכליות גבוהות, משמש כדוגמת מופת לתקופה , לסגנון הבנייה ולמשנה האדריכלית האקדמית  משמעות אדריכלית ואסתטית

 ביטוי להחלטת הטכניון להעסיק את חברי הסגל של הפקולטה לאדריכלות בבניית מבני הקמפוס. כהוזמן מדיקן הפקולטה לארכיטקטורה פרופ' נוימן, תכנונו מבנה ש משמעות היסטורית
 הבניין נצרב בתודעת הטכניון לאור הפרשיה המשפטית בינו ובין מתכנניו שהובילה להתפטרות הדיקן. 

 .זאת למרות שינויים פנימיים הפיכים שהתבצעו בו לאורך השניםשל המבנה גבוהה, הן מבחינת המורפולוגיה, פרטי הבניה ותפקודו. רמת השתמרותו  רמת השתמרות

 סיכום הערכה ודגשים לשימור

 
 יבות מקומית יוצאת דופן.יותר בקמפוס וברמת השתמרותו. איקונה אדריכלית בעלת חשמנותי הגבוה בבעל  הערך האדריכלי והא ,אתר עשיר בערכי מורשת

 .ת באתר זהשינויים מרחיקי לכ אין להתירככלל,  נמצא בכללותו ברמת השתמרות גבוהה מאוד.  
   

  כנון המקורי של המבנה.לאור התהמבנה תוכנן כאלמנט הוליסטי מושלם, יש לשמור על שלמות זו ולבחון כל התערבות עתידית 
 תשמר את אופי הבניה הקיימת או תציע שינוי המחזק ומעצים את ערכי האתר לרבות תחזוקה שוטפת, באתר, כל התערבות.   
  מפיתוח השטח.  ופרטי בניין פניםהחוץ והחיצוניות, חללי ה יוחזיתות ,הקשרו הסביבתיכל מרכיביו: האתר ב ערכיביטויהם של  יש לשמר את 
  כצעד מקדמי לכל התערבות למבנה ביצוע תיק תיעוד מלאיש לקדם.  
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520 - בניין לחקר מצב מוצק ע"ש מוריס ורובין רוזן
 אמיר פרוינדליך' אדר, , 32-11-3112תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 ש מוריס ורובין רוזן"ע מצב מוצקבנין לחקר 

 
 
 
 

 (1732)ר "מ 3322במקור ,  ר"מ 2,2,,; שטח כולל
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 520 (.SupNum)מספר ספ 

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (3112מאי )מבט כללי אל  המבנה  (מסומן ירוק במפת התמצאות)' מ 132-182 (קו גובה)מיקום 

 (היתר) 1732 שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .משה זרחי מימינו יעקב רכטרמשמאל 
 של הבנין לחקר מצב מוצק( חזית הכניסה)למעלה חזית דרומית 

 

 המבנהמתכנן 

 (משה זרחי חתום על הבקשה להיתר בניה)פרי  –זרחי . מ –רכטר . י
 

הפקולטה לאדריכלות בטכניון חתנו  יליד ירושלים ובוגר, (1732-3112)משה זרחי 
חתן פרס ישראל ) יעקב רכטר דו יחד עם גיסו הצטרף למשר,  זאב רכטר של 

 .מיכה פרי והמהנדס (1733לאדריכלות 
בתי מגורים , בתי חולים, המשרד עסק בפרוייקטים רבים ומגוונים ובהם בתי מלון

( 1731)בית חולים כרמל ; בין הפרוייקטים הרלבנטים. תכנון עירוני ועוד, ומשרדים
 .ועוד( 1713)בית בוסל בצפת , (1718" )מבטחים"בית הבראה 

 

 יות ותוספות בניההתערבו

 
שתי )ראה כי הוא נבנה בשלב אחד אולם נ, המבנה תוכנן להיבנות בשני שלבים

 (הקומות
להיבנות אגף זהה נוסף ממזרח אשר מעולם לא  היה בתוכניות המקוריות עתיד

 (מרכז למיקרו אלקטרוניקה – 212כיום מבנה )הוקם 
 
 
 

 
 
 
 
 

תכנית המבנה ; משמאל
 .זרחוהתוכנית להרחבתו ממ

 מזרח אל -מבט מצפון מימין
שהוקם בשונה  212מבנה 

מתוכנית ההרחבה המקורית 
 מרחב פתוח ונוף (מסומן צהוב)

 
 הכניסה תחת חופת עצי אורן, סביבת המבנה מטופחת בגינון

 
 

 סיכום

 
 . כרטיס זה הינו כרטיס חלקי

 שימוריש להשלים תיעוד ראשוני עבור מבנה זה על מנת לגבש הערכה ודגשים ל
 

 



פרק 5: אתרי מורשת בנויים

129 אדר' רות ליברטי-שלו | אדר' נוף רקפת סיני | אדר' אמיר פרוינדליך | ינואר 2016
קרית הטכניון  |  המורשת הבנויה והנופית  |  סקר מצב קיים 

540 - קומפלקס הפיזיקה ע"ש לידוב

540 | פיזיקה | 1/6

 אמיר פרוינדליך' אדר, 52-11-5112תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 ש לידוב"קומפלקס הפיסיקה ע

 .ורקסמן. ש הרי מ"עם הקמתו נקרא מכון אינשטיין לפיסיקה והמבנה הראשי נקרא ע
 

לידוב הוא פילנטרופ . עולםמחלוצי האלקטרוניקה והתאים הפוטוולטאים ב, אריק לידוב
ותרם לבניית האגף החדש בשנות  21אמריקאי אשר תרם לבניין המבנה בשנות ה

 . 5111ה
 
 
 
 
 
 
 

ר "מ 2111-כ( 1521)בהקמת מכון אינשטיין , ר"מ 17,111של הקומפלקס  שטח כולל
 .בלבד

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 241 (.SapNum)מספר ספ 

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (5112מאי )מבט כללי אל  המבנה  שלטי ההקדשה במבנה (מסומן בירוק במפת ההתמצאות)' מ 112-182 (קו גובה)מיקום 

 1521 שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1571)בטכניון בתכנונו של זלקינד , השכנה, הפקולטה לכימיה

 מתכנן המבנה

סיים לימודי אדריכלות באקדמיה  (.1852-1517)יליד רוסיה  -נחום זלקינד' אדר
עם . היגר מרוסיה לברלין ולאחר מכן 1511פטרסבורג בשנת סנט המלכותית לאמנות ב

 .ולימד אדריכלות בטכניון בחיפהעלה ארצה ,  1511בשנת , עליית הנאצים לשלטון
בתחרות לתיכנון התחנה , יחד עם האדריכל ורנר יוסף ויטקובר, זכה 1514שנת ב

 -41וה  -11שנות ה ב "(.התחנה הישנה)"אביב -שה לאוטובוסים בתלהמרכזית החד
" אוקבה"החרושת -וכן את בית, ובהם שיכון אגרובנק בחולון, תיכנן זלקינד בתי מגורים

נמנה עם חברי צוות אגף התיכנון הממשלתי , עם הקמת מדינת ישראל. בראשון לציון
וזכה בתחרות , נד משרד עצמאיהקים זלקי 1521שנת ב  .בראשות האדריכל אריה שרון

בתחרות  כיהן זלקינד כשופט, 1521בשנת . אביב-חולים בתל-לתיכנון שיכון עובדי קופת
 .הפומבית לתיכנון משכן הקבע לכנסת ישראל בירושלים

הנדסה כימית , בקרית הטכניון תכנן מלבד הפקולטה לפיסיקה את הפקולטה לכימיה
 .ומרכז הספורט

 בניה התערבויות ותוספות

 
 (מסומן אדום) נחום זלקינד ומשה הראל' תוספת אגף בתכנון אדר - 1571
 (מסומן כתום)אגף מעבדות מחקר ולימוד  - 1511
 (מסומן כחול)משה הראל ' תוספת אולם הרצאות בתכנון אדר - 1581
 משה הראל' אופטיקה בתכנון אדר-תוספת מעבדה למחקר אלקטרו - 1588
 (מסומן ירוק)ן משרד האדריכלים דגן מושלי תוספת אגף בתכנו - 5114

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 א ועליו סימון תוספות "תצ; משמאל 
 מימין מבט אל החצר הפנימית, הבנייה

 הגדולה 

 מרחב פתוח ונוף

 
 

( ר"מ  571)שילוב גודלו של הגן ". גן מתווך טופוגרפיה" במרכז המבנה גן פנימי מסוג  
שמורת "הופכות אותו ל( עצים שיחים ומטפסים,  שכבות)וצפיפות הצמחייה העבותה 

 .מעין גן סודי ונעלם, נסתרות מהעין, בלב בניין" טבע מקומיות
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הקשר לקמפוס (קונטקסט אורבני)

תכנית קליין

), אך בהתאם למתווה 1953המבנה הוקם שלא במיקומו המתוכנן (
התוכנית והמורפולוגיה המוצעת. גישה מכביש הטבעת, פתיחות לציר 

הירוק, בניה לרוחב המדרגה הטופוגרפית ושימוש בחצרות פנימיות

, המבנה מסומן כחול לצד הציר הירוק במתווה 1962תצלום אוויר 
קליין

 בגבולות קריית הטכניון, , בכחול: המיקום של 1953מפת קליין 
הפקולטה לפי קליין. באדום: המיקום בו הוקמה הפקולטה לבסוף

תכנית גלעד

תכנית גלעד שנהגתה כעשור לאחר הקמת המבנה, גרמה בעקיפין לניתוק 
). המבנה אינו ניזון 560הקשר של המבנה והציר הירוק (בניין אולמן וטאוב 
מדרך לב הקמפוס ואין לו קשר ישיר ללב הקמפוס.

, המבנה מסומן כחול, ציר התנועה של גלעד מסומן 1972תצ"א 
בגבולות קריית הטכניון, המבנה מסומן אדום1965מפת גלעד אדום, ובירוק "שארית" הציר הירוק של קליין)

התיחסות לציר הירוקגישת רכב מהטבעתמורפולוגיההעמדת המבנה;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות סיכום הקשר לקמפוס 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס מורפולוגיההעמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות 
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משמעות אדריכלית ואסתטית

של המבנה במתן ביטוי ל תפיסתו הטיפולוגית של משמעותו האדריכלית (היסטורית)
מבנה לאורכו של קו גובה  כפי שהתווה בתכנית המתאר לקמפוס:קליין למבנה פקולטה

ילוב טופוגרפי ובליבו חצר פנימית המשקיפה מערבה אל הציר הירוק. המבנה מבטא ש
לצד השפעה מקומית בין אדריכלות אירופאית קלאסית למודרניזם פונקציונאלי 

ואופנתית של ראשית הברוטליזם בארץ.

המבנה המקורי מורכב משני אגפים מקבילים לקוי הטופוגרפיה ואגף נוסף ניצב המקשר 
ביניהם. בין האגפים נכלאה חצר פנימית גדולה, כשבשלב הראשון היא הייתה פתוחה 

כלפי הציר הירוק (ראה תמונה ופרספקטיבה משמאל המבטאות זאת היטב), בניית 
מבשרים על ניתוק הקשר של המבנה עם הציר הירוק  המבנים ממערב (אולמן וטאוב)

אותה לגן ואיתם הקמת האגף המערבי אשר כלא את החצר הפנימית מכל עבריה והפך 
 כך הוא מתפקד עד ימינו.פנימי נסתר וקסום,

" (ראה חשמל, "הגגון האופנתי בקמפוסלמבנה שתי כניסות ממזרח וממערב, ולהן 
בעוד קומת המסד מחופה אבןכימיה, תעשייה וניהול ועוד),   שכבות(בדומה לחשמל)

הקומות שמעל מחופות טיח ומחצינות את שלד המבנה כיאה לתקופה, סמוך לכניסה 
ומציג לראווה את תכליתו הפונקציונאלית. חללי האודיטוריום בולט כלפי חוץ הדרומית 

)  2004.  לימים (50הפנים משדרים איפוק וצניעות כיאה לבנים בארץ בשלהי שנות ה-
"נבלעה" החזית הדרומית כולה בתוספת אגף ושינתה מראיה כליל. עם זאת מרבית 

חללי הפנים על חומרי הגמר, נגרות בניין ופרזול השתמרו באגפים ההיסטוריים. 
המבנה יחד עם בן-זוגו מצפון נכון יהיה לשפוט מבחינה אדריכלית ואורבנית  את 

-720, גם היא פרי תכנונו של זלקינד (ראה כרטיס מבנה במורד - הפקולטה לכימיה
כימיה)

למעלה; משמאל פרספקטיבה מעשה ידי זלקינד המבטאת את כוונותיו 
להעמדת המבנה, חזותו וההקשר הנופי. מימין תצלום ממעלה הציר הירוק,  

"הגגון האופנתי" ומימין –למטה משמאל: מבט אל חזית הכניסה הדרומית 
האודיטוריום המוחצן

תוצרת בית (היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון);

נחום זלקינד עסק גם בהוראה בטכניון, וביצירתו הציג ביטוי עצמאי לתוכנית האב 
של קליין לקמפוס , כאחד ממבני הפקולטה הראשונים שימש כהשראה לאלו 

שיבואו אחריו ולדור האדריכלים הראשון שהתחנך בקמפוס החדש

> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >סיכום משמעות אדריכלית
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משמעות היסטורית

).580, נבנה במקביל לפקולטה לחשמל ולמרגלותיו (פישבך מראשוני המבנים בקמפוס

נחום זלקינד בן דורו של קליין, ובעל מקורות תרבותיים דומים (יליד מזרח אירופה, התחנך בברלין)
מבטא היטב את חזונו של קליין בביטוי אדריכלי עצמאי.

המבנה למרגלות הפקולטה לחשמל (פישבך  ) 580כמוצג בתמונה משמאל (ככל הנראה עם חנוכתו)
.לראשוניותו משמעות גם מבחינה נופית וסביבתיתהוא,  קדם גם לפיתוח השטח שבקריה וככזה 

משמעות שעתידה לקבל תוקף בהמשך פועלו של זלקינד ושותפו ויורשו לעתיד, הראל, בהקמת 
הפקולטות במורד; כימיה, ביולוגיה והנדסה כימית.

 עם השלמת בנייתו של המבנה ובטרם החלו העבודות להקמת הפקולטה לכימיה מצפון. 1958/9תצלומי אוויר משנת 
משמאל, ניתן להבחין בפקולטה לאוירונאוטיקה, אולם צ'רצ'יל, מאורברגר (קרקע), הידראוליקה, חקר הבנייה, זוג המבנים הראשונים במעונות 

ולמרגלותיה פיסיקה (מסומן בחץ).  מימין תקריב מאותה השנה על צמד הפקולטות חשמל ופיסיקה.  ריבקין, הפק' לחשמל (פישבך)

 היסטורי >>>> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >>>>סיכום משמעות היסטורית 
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רמת ומצב השתמרות 

; בשל תוספות בנייה מרובות קשה מאוד להבחין מורפולוגיה
במבנה המקורי ובתצורתו המרחבית אלא מכיוון צפון בלבד. 

X

למעלה; תכניות קומות המבנה השונות לפי רמת השתמרותם (חללים פנימיים)

הקשר והאוריינטציה שעמדו בלב התכנון הקשר אורבני ונופי; 
של המבנה המקורי לציר הירוק אבד עוד בתוספות הבנייה 

 החצר –המוקדמות. עם זאת חוזק הקשר עם הנוף הפנימי 
הפנימית הגדולה.  

X

 השינויים ותוספות הבנייה הדרמטיות כניסות וסירקולציה;
שינו לחלוטין את מערך הכניסות והתנועה בבניין, עם זאת 
באגפים ההיסטוריים התנועה נשמרה כשהייתה. הכניסה 

המקורית מצפון גם היא השתמרה
 .

X

חרף תוספות הבנייה הדרמטיות החללים חללים פנימיים; 
הפנימיים המקוריים השתמרו למעט שינויים קלים ; חלוקות 

פנים וחומרי גמר. ראויה לציון מבואת הכניסה של 
)7.86האודיטוריום וקומת הכניסה מצפון (-

X
X

באגפים המקוריים מרבית פרטי הבניין המקוריים פרטי בניין; 
השתמרו ובהם פרטי ריצוף, חיפוי, נגרות ומסגרות בניין ועוד. 

יש לציין את השתמרות מבואת האודיטוריום וחזית הכניסה 
אליו ממנה.

X
X

מצב השתמרות (תהליכי בליה והרס);
המבנה מתוחזק היטב, וניכר כי שוקם בעת תוספות הבנייה, 

עם זאת יש לתת הדעת לתחזוקה שוטפת ושימור בחללים 
ההיסטוריים

X
X

>>>> מבנה ופרטי בניין מקורייםXXXXXXלא ניתן להבחין במקור >>>>סיכום רמת השתמרות 
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  סיכום ומסקנות

 
 וס(קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפ

 
 

 אחד המבנים שהיטיבו לפרש ולבטא את תכנית קליין, כיום  קשה להבחין בכך
 

 המבנה מייצג היטב את תקופת בנייתו, ההשפעות התרבותיות של מתכננו ואת תכנית האב של קליין. משמעות אדריכלית ואסתטית
 טית .החצר הפנימית, תוצר לוואי של תוספות הבנייה בעלת חשיבות נופית ואסת

 תכנית האבשל מן המבנים הראשונים בקריה, דוגמת מופת לפרשנות וביטוי  משמעות היסטורית

)ראה מבנה  תיהתי לפקולטה לכימיה למרגלוהמבנה כשלם נפגע מאוד בתוספות הבנייה לאורך השנים, הגם שאלו לא כללו הרס אגפים אלא הסתרתם. לא כך לגבי החזית הצפונית וההקשר הסביב רמת השתמרות
720) 

 ודגשים לשימור סיכום הערכה 

 
  למבני הקמפוס הראשונים האופייניתהטיפולוגיה  שהיתוו את והחשובים בטכניוןמן המבנים הראשונים  ,אתר בעל ערכי מורשת גבוהים

 וחלק מחללי הפנים השתמרו היטב , החצר הפנימיתהחזית הצפונית
   

 כיחידה  מומלץ לתעד את המכלול כולווכבסיס לגיבוש אסטרטגית לפיתוח המשולב של מכלול מתחם כימיה, פיזיקה וכיכר ריסמן.  קדמי לכל התערבותיש לבצע תיק תיעוד מלא כצעד מ
  אחת. 

  ן, טיח מקורי, פרזול חלונות ומעקות, כגון;  ריצוף, אב להקפיד בכל התערבות במבנה ובתחזוקתו השוטפת בשמירה על פרטי בניין מקורייםבשל חשיבותו ההיסטורית של המבנה יש
 עצים את ערכי האתר.יחזק וי כל שינוימרזבים, וכיו"ב. 

  הקשר בין חללי פנים וחוץ ולטפח את החצר הפנימיתיש לשמור ולחזק את . 
  כימיה-בכל התערבות בסביבת המבנה ובתווך בין המבנים )פיסיקהויורשו הראל, כולם במתווה תכנית האב של קליין, יש לתת הדעת להקשר הסביבתי  ראשון מבין ארבעה של זלקינדכמבנה-

 ביולוגיה, הנדסה כימית(
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  אמיר פרוינדליך' אדר,  ,22-11-2112תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 ש הנרי ומרילין טאוב"לימודים הומניסטים ואומנויות ע

 
 

 "(1791) "בנין משרדים למחשב"הוקם כ
 
 

 ר"מ 2,2,2; שטח כולל
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 221 (.SupNum)מספר ספ 

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (2112מאי )מבט כללי אל  המבנה  (מסומן ירוק במפת התמצאות)' מ 192-181 (קו גובה)מיקום 

 (היתר) 1791 שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1791חזית דרומית של במבנה בתכנונו של ישעיהו אילן 
 

 מתכנן המבנה
 

 ארכיטקט -ישעיהו אילן ' אינג
 אין מידע נוסף אודותיו

 התערבויות ותוספות בניה

 
 
 

 ולגליזציה של קומה עליונהק "ממ, תוספת מעלית; דגן מושלי – 2111
 
 
 
 

 
 

 ;חזית דרומית
 , בכחול תוספת קומה רביעית

 קים ומעלית "בכתום תוספת פיר ממ
 יקה הסמוךגשר מעבר מקורה לבניין פיס –בצהוב משמאל 

 
 
 

 מרחב פתוח ונוף

 
 עצי אורן בוגרים בתווך' מס, כיום משקיף אל החצר בקדמת הפקולטה לפיסיקה

 
 

 סיכום
 

 
 . כרטיס זה הינו כרטיס חלקי

 יש להשלים תיעוד ראשוני עבור מבנה זה על מנת לגבש הערכה ודגשים לשימור
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 אמיר פרוינדליך' אדר, 22-11-2112תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 ש טאוב"מרכז המחשבים ע

 
 

 "(1791) "המחשב האלקטרוניבנין "הוקם כ
 
 

 (ר"מ 512)במקור ,  ר"מ 1,271; שטח כולל
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 261 (.SupNum)מספר ספ 

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (2112מאי )מבט כללי אל  המבנה  (מסומן ירוק במפת התמצאות)' מ 192-152 (קו גובה)מיקום 

 (היתר) 1769 שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מימין מבט , שמואל רוזובמשמאל 
פרספקטיבי אל מבנה אולמן 

 בתכנונו
 

 מתכנן המבנה

 
 רוזוב . א, רוזוב. ש
 

ך כמהנדס וכאדריכל הוסמ(. 1711-1792)יליד סנט פטרסבורג  -ל רוזובשמוא' אדר
לאורך שנות הקריירה תכנן מאות מבנים רובם . 1722בלונדון ועלה ארצה בשנת 
תעשיה וציבור  ובנוסף והיה שותף לתכנון תכנית , בחיפה בהם מבני מגורים

קולנוע , "רונדו"מלון דן כרמל ומסעדת : בין המבנים הבולטים שלו. המתאר שלה
מגדל אגד ותחנת האוטובוסים חיפה תחנת הכוח ב, בית רוטנברג, ארמון

 1765)בטכניון תכנן את מבנה אולמן . ועוד ומלון נוף בית צים ,בבת גלים המרכזית
 ( 291סאפ 

 

 התערבויות ותוספות בניה

 
 
 

 (ר"מ 166תופת ) מבנהה תהגדל –רוזוב . א – 1756
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בדוגמת סרט  יצוק, קיר התמך התוחם את חצר הכניסה למרכז המחשבים
 .ניקוב

 
 

 מרחב פתוח ונוף

 
בדוגמת )מדרום חצר מחופה יציקת בטון גרונלרי כהה ותחומה בקיר תמך מבטון  

 (סרט ניקוב
 

 סיכום

 
 . כרטיס זה הינו כרטיס חלקי

 יש להשלים תיעוד ראשוני עבור מבנה זה על מנת לגבש הערכה ודגשים לשימור
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 עומרי זילכה ואמיר פרוינדליך' אדר  62-11-6112תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 בניין אולמן

 
זיגפריד היה מייסד ונשיא חברה בינלאומית לסחר . ש אירמה וזיגפריד אולמן"ע

בני הזוג תרמו במהלך השנים למפעלים חינוכיים . במתכות וסחורות אחרות
 .בין היתר הבניין למדעי החיים במכון ויצמן , ב ובישראל"איים שונים בארהורפו

 
 

, מחלקת רישום וקבלה, אזור ללימוד עצמי, הבניין מכיל כיתות ללימודים כלליים
 מזכירות לימודי הסמכה ומחלקת השיווק של הטכניון

 
 
 
 
 
 

 ר"מ 21,,16;  שטח כולל
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 271 (.SapNum)מספר ספ  

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (6112מאי ) מצפון מבט כללי אל  המבנה (מסומן בירוק במפת ההתמצאות)' מ 182-192 (קו גובה)מיקום 

 1928 שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ולמרגלותיו מסעדת ( 1926)מלון דן כרמל 
 רונדו פרי תכנונו של רוזוב

 
 

 מתכנן המבנה

 
 , שמואל רוזוב

 
הוסמך כמהנדס וכאדריכל בלונדון ועלה ארצה (. 1911-1972)יד סנט פטרסבורג יל

לאורך שנות הקריירה תכנן מאות מבנים רובם בחיפה בהם מבני . 1962בשנת 
בין . תעשיה וציבור  ובנוסף והיה שותף לתכנון תכנית המתאר שלה, מגורים

, בית רוטנברג, ע ארמוןקולנו, "רונדו"מלון דן כרמל ומסעדת : המבנים הבולטים שלו
בית  ,בבת גלים מגדל אגד ותחנת האוטובוסים המרכזיתתחנת הכוח בחיפה 

סאפ  1927) ש טאוב "מרכז המחשבים עאת גם בטכניון תכנן . ועוד ומלון נוף צים
221 ) 

 
 

 התערבויות ותוספות בניה

 
 
 המבנה המקורי  -1928. 1
במקום הקומה ( בסכמה בצד שמאל לא מופיע)תוספת חדרי לימוד  -1929-1971. 6

 6המפולשת בקומה 
 ,תוספת לקומה  -1971. 6
 תוספת קומה - 1982. ,
 שיפוץ פנימי ומבואת כניסה,  דגן מושלי , 91-סוף שנות ה. 2

 ראה סימון האגפים םמשמאל
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

א "ג תצ"משמאל סימון תוספות בנייה ע
משימין מבט אל החצר , 81-משנות ה

 גדולההפנימית ה
 מרחב פתוח ונוף

 
; מכיל שתי חצרות פנימיות ( תכנית קליין)המבנה שהוקם בשטח הציר הירוק 

ראה ". )גן על הגג"והשנייה לטיפולוגיית " גן על הקרקע"האחת שייכת לטיפולוגיית 
 (2פרק 
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הקשר לקמפוס (קונטקסט אורבני)

תכנית קליין

בתכנית קליין לא הוגדר מבנה ללימודים כלליים. 
המבנה הוקם בהתאם לתוכנית גלעד ובאופן הסותר את תוכנית קליין על 

במרכז הציר הירוק, כמעט לכל רוחבו ובאופן שנותק הקשר ממעלה 
ולרוחבו בין 1964הקמפוס מטה (ראשית עשה זאת גלעד בבית הסטודנט  (

לחקר הבניה, קרקע והנדסה אזרחית.1954הפקולטה לחשמל (פישבך  (

, מיקום המבנה מסומן כחול בשטח הציר הירוק 1962תצלום אוויר 
במתווה קליין וממזרח לפקולטה לחשמל (פישבך)

 בגבולות קריית הטכניון, מיקום המבנה מסומן 1953מפת קליין 
אדום

תכנית גלעד

המבנה תוכנן ברוח תכנית גלעד במתווה ובהמשך לבית הסטודנט שקדם 
לו, כחלק מהכוונה לבנות את לב הקמפוס ולהגדיר ציר ירוק צר, מוגדר 

ובעל דפנות מבונות.  המבנה שעון על דרך לב הקמפוס שנפרצה ונסללה 
סמוך לבנייתו. יחד עם בית הסטודנט הפך למרכז החדש של קריית 

הטכניון. 

, המבנה מסומן כחול, ציר התנועה של גלעד מסומן 1972תצ"א 
בגבולות קריית הטכניון, המבנה מסומן אדום1965מפת גלעד אדום, ובירוק "שארית" הציר הירוק של קליין)

סיכום הקשר לקמפוס 
התיחסות לציר הירוקגישת רכב מהטבעתמורפולוגיההעמדת המבנה;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס מורפולוגיההעמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות 
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משמעות אדריכלית ואסתטית

לק מן הרצף הבנוי שראשיתו בבית עיקר משמעותו האדריכלית של המבנה בהיותו ח
  חלק ממגמה אורבנית שהנחיל גלעד בתוכנית האב שהחלה מתגבשת בעת הסטודנט,

למגמה זו תוכננו  תכנונו והקמתו של בניין אולמן. כמוצג בתוכנית הרעיונית (משמאל)
השלכות רחבות יותר לכל לה הקמפוס, והיא למעשה "נעצרה" בבניין אולמן. 

המבנה עצמו בנוי ברוח התקופה בסגנון הברוטליזם, בתכנונו הראשוני הכיל מבנה 
ובו ארבעה  אולמות סמוך לדרך לב  מורכב מבחינה מורפולוגית (ראה חתך משמאל)

. בנייתו מעולם לא יצאה אל מבנה שתוכנן להיות נקודת ציון עירונית בקמפוסהקמפוס, 
הפועל.  בתכנון המבנה התמודד רוזוב עם הטופוגרפיה ע"י הקמת קומה עיקרית 

שראשה במפלס דרך לב הקמפוס באופן שגג הקומה תוכנן לשמש כהרחבה ורחבה 
"עירונית" ובמרכזה מבנה האולמות העגול. בקדמת הרומה חצר פנימית התחומה מצפון 

 קומות, בסגנון אופייני לבניה המוסדית בארץ בתקופתו, ולו קומה 5במבנה גדול בן 
מפולשת במפלס דרך לב הקמפוס ורחבת הכניסה (בדומה לכוונת המתכנן בבית 

הסנאט). 

המבנה כיום מזכיר אך במעט את כוונת המתכנן והטכניון, מבנה האולמות כלל לא הוקם, 
הקומה המפולשת נסגרה, נוספו קומות והרחבה החיצונית "הוכלה" בתוך המבנה. 

למעלה מימין; סכימה לתוכנית לב הקמפוס, בניין אולמן מודגש (לא יצאה אל הפועל), משמאל מבט פרספקטיבי מצפון-מערב המשקף את כוונת המתכנן, 
שים לב לקומה המפולשת ולמבנה האולמות ברקע מאחור)

 מבנה האולמות, הרחבה המפולסת, החצר הפנימית והבניין הצפוי וקומתו המפולשת, משמאל מבט איזומטרי (דגם)–למטה; מימין חתך לאורך הבניין 
הממחיש את מורכבות המבנה ואופן השתלבותו בקמפוס ובטופוגרפיה  (מימין למטה דרך לב הקמפוס)

תוצרת בית (היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון);
לא ידוע על מעורבתו של רוזוב בהוראה בטכניון או בעשייה האקדמית, אך מובן מאליו כי 

המבנה בתכנונו המקורי ביטא הלכי רוח של תקופה וסגנון הבאים לידי ביטוי בבנייה 
בכלל בארץ ובהוראה האקדמית בטכניון בפרט

> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >סיכום משמעות אדריכלית
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משמעות היסטורית

בניין אולמן מבטא את השינוי בתפיסת הקמפוס, 1964לצד בית הסטודנט ( והמעבר מתוכנית קליין )
. המבנה יחד עם בית הסטודנט  מבטלים  כמעט כליל את ציר קליין ונותנים פרשנות מחודשת  לגלעד

ללב הקמפוס ולפורום שבנייתו זה אך הושלמה. דרך לב הקמפוס שהוקמה ביניהם כחלק מתוכנית האב 
חיזקה מגמה זו למשך למעלה מעשור.

 ניתן להבחין במקום המיועד למבנה האולמות העגול שמעלם לא –) 1968משמאל מבט אל המבנה עם השלמת שלב א' של בנייתו (
הוקמו. שים לב לקשר האורבני בין המבנים בית הסטודנט ואולמן.

מימין מבט אל המבנה מצפון-מערב עם הוספת הקומה סמוך לדרך לב הקמפוס ועמה ויתור על מבנה האולמות העגול ורחבת הכניסה 
המפולסת. 

 היסטורי >>>> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >>>>סיכום משמעות היסטורית 



פרק 5: אתרי מורשת בנויים

141 אדר' רות ליברטי-שלו | אדר' נוף רקפת סיני | אדר' אמיר פרוינדליך | ינואר 2016
קרית הטכניון  |  המורשת הבנויה והנופית  |  סקר מצב קיים 

570 - בניין אולמן

570 | אולמן | 5/6

רמת ומצב השתמרות 

;  בניית המבנה בהתאם לכוונת המתכנן מעולם מורפולוגיה
לא הושלמה, תוספות הבנייה ובייחוד תוספת קומת הקרקע 
בסמוך לדרך לב הקמפוס וסגירת הקומה המפולשת במבנה 

הצפוני שינו במידה רבה את מהותו המורפולוגית של המבנה 
כאלמנט טופוגרפי מבונה המשתלב בדרך לב הקמפוס, ואת 

הפוטנציאל להפוך לנקודת ציון עירונית בקמפוס. 

X

למעלה; תכניות הקומות העיקריות במבנה השונות לפי רמת השתמרותם (חללים פנימיים)

כאמור, ביטול הרחבה המרוצפת הקשר אורבני ונופי; 
והקומה המפולשת במבנה הצפוני אשר תוכננו לבטא את 

הקשר של המבנה וסביבתו בוטלו סמוך מאוד להקמתו ובכך 
שינו את תפיסתו הנופית

X
; הכניסות במפלס הביניים השתמרו, כניסות וסירקולציה

אולם הכניסה הראשית מדרך לב הקמפוס, הקשורה במהותו 
האדריכלית של הבניין שונתה כליל. כך גם הסירקולציה אשר 

במקום  מסדרונות) הותוותה בין האגפים בצמד "שרוולים" (
הרחבה הפתוחה והחופשית לתנועה סביב מבנה האולמות 

העגול 

X
X

מרבית החללים במבנה שונו והותאמו לצרכי חללים פנימיים; 
המבנה,

X
X

פרטי בניין; 
מרבית פרטי הבניין המקוריים הוחלפו,  השתמרו מעט 

מחיפויי החזיתות הדרומית והמערבית, כמו גם גרמי מדרגות, 
נגרות ופרזול בניין במפלסים התחתונים (אגף צפוני)

X

מצב השתמרות (תהליכי בליה והרס);
המבנה נתון בתחזוקה נאותה

X
X

X

>>>> מבנה ופרטי בניין מקורייםXXXXXXלא ניתן להבחין במקור >>>>סיכום רמת השתמרות 

-11.05

-7.42

--3.79

+-0.00
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  סיכום ומסקנות

 
 קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

. כיום מהווה את תפיסת קליין הקודמת לקמפוס  ההלכה למעשה ביטלכוונה שלא יצאה אל הפועל ותוכנן להיות חלק מהותי בלב הקמפוס החדש ברוח תכנית גלעד ונקודת ציון עירונית לקמפוס כולו. 
 מוקד משיכה לקהל סטודנטים גדול בשל שימושיו

 חסימת הציר הירוק של קליין , ביטוי חלקי לסגנון הברוטליזם בקמפוס משמעות אדריכלית ואסתטית

 סיבי על פי גלעדהמעבר מייסוד הקמפוס על פי קליין, לבינוי אינטנ משמעות היסטורית

 ביחס לכוונת המתכנן המבנה שונה כמעט לבלי היכר בתוספות בנייה, שינויים פנימיים וחיפוי חזיתות רמת השתמרות

 ודגשים לשימור סיכום הערכה 

 
 . החטיא בהקמתו את ייעודו האדריכלי והאורבנימבנה מבטא את השתנות התפיסה התכנונית של הקמפוס, 

 .ד משיכה לציבור סטודנטים גדול בשל שימושיומוקמהווה כיום 
 בשלב זה אין מקום להכלילו ברשימת המבנים לשימור בקמפוס, לא נדרשים צעדים מיוחדים הנוגעים לשימור המורשת באתר זה.

 
 60-ות התפיסת פיתוח לב הקמפוס בשנשל היסטורי התיעוד האדריכלי וה מחקרקדים על מנת להשלים את הלבצע תיק תיעוד מ מומלץ. 
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 אמיר פרוינדליך' אדר, 10-00-5102תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 פישבך.פ.ש ה"הפקולטה להנדסת חשמל ע

 
 
 

לשכת דיקן , להנדסת מחשבים מרכזה, הפקולטה להנדסת חשמל; כיום
 .הסטודנטים

 בךפיש.פ.ש ה"ע לאלקטרוטכניקהמכון ה; בעבר
 
 

 (0555)ר "מ 8,824כיום  , (,052)ר "מ 8,4,6; שטח כולל
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 261 (.SupNum)מספר ספ  

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (5102מאי )מבט כללי אל  המבנה  לוח ההקדשה בכניסה למבנה (מסומן ירוק במפת התמצאות)' מ 051-052 (קו גובה)מיקום 

 חנוכת הבנין ,052, הנחת אבן פינה 0522 קמהשנת ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,אלכסנדר קליין' פרופ
 מימין בעת הצגתו את מודל קריית הטכניון 

 (0528)ש "בנו

 מתכנן המבנה

 
 אלכסנדר קליין' פרופ

 
אדריכל בפטרבורג בתכנון מפעלי -פעל כמהנדס 0514-החל מ, (06,5)יליד אודסה 

עמד בראש המחלקה  ,050למן . י חולים ועודבת, שיכוני עובדים, תעשייה
היגר לברלין והתמסר לעבודה מחקרית ומעשית  0551בשנת . לאדריכלות שם

עלה ארצה והחל  0592בשנת . בתחום השיכון ואף יסד מכון מחקר למטרה זו
 מדור לבינוי עריםב' לפרופוהתמנה , לעבוד כיועץ הקרן הקיימת לבינוי ערים

, ערך את תכנית האב לטכניון 1591 שנת ב, טכניוןלאדריכלות בבפקולטה 
 .בטירה ובנווה שאנן, בהדר

, טבריה, המפרץ והר הכרמל, תכניות בינוי ושיכון לפרברי חיפה 1,-כבמקביל ערך 
 ועודתכניות פיתוח בסביבות נתניה וירושלים ; באר שבע וים המלח 

 

 התערבויות ותוספות בניה

 
 .מערבית ופירוק גרם המדרגות-ת המרפסת הצפוןסגיר -81-ככל הנראה בשנות ה

 .הוספת קומה שלישית לאורך כל חלקו הצפוני של המבנה –ל "כנ
הוספת קומת משרדים מעל האגף הדרומי בתכנון  אדריכל שמואל  – 0555

 .גלבהרט ומהנדס דב הס
לשני מפלסים ( מעבדות האלקטרוניקה)חלוקת האגף הדרומי  – 51-סוף שנות ה

 .חלל הכפולוביטול ה
 

 
 

מראה החזית ; משמאל
הצפונית עם השלמת 

בנייתה ומימין התוספות 
 ,מסומנות צהוב ואדום

 
 
 
 
 
 
 

 מרחב פתוח ונוף

 
גן עם : "הגנים שייכים לשלוש טיפולוגיות. ארבעה גנים פנימייםהמבנה מכיל  

 בעבר לחלק מהחדרים היו מרפסות שהשקיפו". גן פתוח"ו" גן על הקרקע, "עמודים
 .גני פאטיו. 2.4ראה פרק . אך היום חללים אלה נסגרו והפכו למשרדים, אל הגן
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הקשר לקמפוס (קונטקסט אורבני)

תכנית קליין

המבנה נבנה בהתאם לתוכנית קליין ובתכנונו. 
מיקומו נקבע בתוכנית האב בחלקו העליון של אזור הפקולטות וממזרח 

לציר הירוק באופן שהחזית המערבית שלו נושקת לו (מסומן כחול בסכמה), 
ניכר בתוכניות המבנה המקוריות כי נעשה מאמץ אדריכלי לקשור בין 
המבנה לציר על ידי מרפסת וגרם מדרגות מונומנטלים אשר השקיפו 

 עם הקמת בנין אולמן. המבנה צר 60והוליכו אליו. קשר זה נגדע בשנות ה-
 חצרות פנימיות בהתאם למתווה תכנית האב.3וארוך ומכיל 

, המבנה מסומן כחול לצד הציר הירוק במתווה 1962תצלום אוויר 
קליין

 בגבולות קריית הטכניון, המבנה המיועד מסומן 1953מפת קליין 
אדום

תכנית גלעד

תכנית גלעד נערכה כעשור להקמתו של בנין פישבך, ציר התנועה הראשי 
נושק למבנה מדרום, הקשר עם הציר הירוק נותק עם הצרתו ע"י בניין 

אולמן. 
אינו קשור באופן ישיר לקומפלקס לב  המבנה (מסומן כחול בסכמה)

הקמפוס.

, המבנה מסומן כחול, ציר התנועה של גלעד מסומן 1972תצ"א 
בגבולות קריית הטכניון, המבנה מסומן אדום1965מפת גלעד אדום, ובירוק "שארית" הציר הירוק של קליין)

התיחסות לציר הירוקגישת רכב מהטבעתמורפולוגיההעמדת המבנה;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות סיכום הקשר לקמפוס 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס מורפולוגיההעמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות 
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משמעות אדריכלית ואסתטית

תפיסתו הטיפולוגית של קליין למבנה משמעותו האדריכלית של המבנה במתן ביטוי ל
 כפי שהתווה בתכנית המתאר לקמפוס ; מבנה לאורכו של קו גובה טופוגרפי פקולטה

ובליבו חצרות פנימיות.   המבנה המרכזי בעל חזית פורמלית , שואף לסימטריה, ומשדר 
ילוב בין הדרת כבוד והשפעה סגנונית אירופאית מובהקת.  קליין מבטא ביצירתו ש

.אדריכלות אירופאית קלאסית למודרניזם פונקציונאלי

 מרהיבות, בעוד ארבע חצרות פנימיותמרבית חללי המבנה פונים ל"נוף פנימי" בדמות 
המעבדות, המשרדים וכיתות הלימוד בחזית הצפונית משקיפים אל מורד הקמפוס ונוף 

בפינה הצפון-מערבית מרפסת מונומנטלית המפרץ הרחוק. קליין הגדיל לעשות במיקום 
של המבנה אשר השקיפה אל "משטח הירק המרכזי" שהיווה לשיטתו  את שדירת הולכי 

הרגל בקמפוס,  מן המרפסת ירד גרם מדרגות אשר הוליך אל עבר שדירה  זה. 
בתוכניות הבניה מופיע במשטח הירק וממערב למהלך המדרגות, ביתן המשקיף צפונה 

 - ביטוי אדריכלי מובהק לקשר בין המבנה (במקום בו נבנה לימים מבנה אולמן)
למשטח הירק.

בחללי המבנה ניכר תכנון פונקציונאלי שענה לצרכי הפקולטה, בד בבד עם שימוש 
; גגון הכניסה במרכז החזית חלל מבואת הכניסה והאולם הראשיבסימטריה להאדרת 

הדרומית הוליך אל מבואה גבוהה ורבת רושם, צמד גרמי מדרגות סימטרי מוליכות 
למפלסים העליונים וביניהם מעבר לאולם המרכזי (ע"ש פ.פריד). זה שקוע מעט ממפלס 

הכניסה ובמתווה של תיאטרון היקף האולם מחורץ פתחים צרים וארוכים המאפשרים 
אוורור ותאורה טבעית מהחצרות הפנימיות שמשני צידיו.   עוד במבואת הכניסה, משני 

"כוחות הטבע אימתם והכנעתם"–צידי המעבר ציורי קיר מעשה ידי שלום סבא 
, המבטא במידה רבה את מהותה של הפקולטה לאלקטרו 1955החתומים בשנת 

טכניקה. 

זאת ועוד במבנה השתמרו פרטי ריצוף, מסגרות, נגרות וטיח מקוריים. עחדר 
האלקטרוניקה המרשים אשר שכן בחלקו המזרחי חלוק לשני מפלסים ועל כן לא ניתן 

להבחנה. 

למעלה; 
פרספקטיבה מעשה ידי פרופ' קליין המבטאת את כוונותיו להעמדת המבנה, חזותו וההקשר הנופי. 

למטה משמאל; המבנה מואר בחנוכתו. מימין; מט כללי בימים אלו אל האולם הראשי

תוצרת בית (היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון);

ל מייסד בנין פישבך מדגים את השקפת עולמו האורבנית והאדריכלית ש
.1956וראש דיסציפלינת בינוי הערים בטכניון עד לפרישתו בשנת 

: מבנה ארכני לאורך טיפוס לפקולטה לפי עקרונות קלייןאב-ין היווה יהבנ
מדרגה טופוגרפית, מאפשר לרוב חלליו גישה ישירה לנוף, אוורור ואור טבעי, 

חובק חצר פנימית ונושק ל'משטח הירק המרכזי'. 

ה קליין כפי שבפורטו והמבנה הוא מימוש כוונותיה של תכנית הקמפוס שהתו
בכתביו: העיר כנגזרת של תנאים גאוגרפיים, מיקום מבנים ציבוריים סביב משטח 

"יתרונותיה של ורור כתנאים סביבתיים אידיאליים.וירק מרכזי, אור, שקט וא
העיר האורגנית צפונים במבט על הנוף הירוק במקום המבט על הכביש"

)1936('בנין ערים טוב-דיור טוב', אלכנסדר קליין, הבנין במזרח הקרוב, אוגוסט 

> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >סיכום משמעות אדריכלית
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משמעות היסטורית

, ובמידה רבה מבנה הפקולטה הראשון שהוקם ברוח תכנית האב. קדם לו מראשוני המבנים בקמפוס
מבנה הפקולטה לאוירונאוטיקה בשנתיים, אולם זה תוכנן מבעוד מועד למתווה הקמפוס בטירה. 

,  הוא עצמו  תכנן גם את תכנית האב ובסמיכות רבה פרופ' אלכסנדר קלייןמאחר ומתכנן המבנה, 
, תכנון המבנה משקף ומבטא במידה רבה את כוונותיו 1955 תוכנית האב, 1953(  הנחת אבן הפינה)

בנוגע להעמדת המבנים בשטח ולמורפולוגיה שלהם.

המבנה היה הראשון לקום במורד הקריה ולמרגלות  כמוצג בתמונה משמאל (ככל הנראה עם חנוכתו)
הוא,  קדם גם לפיתוח  הפקולטה לאורונאוטיקה (יש להניח שהתמונה צולמה משם)

.לראשוניותו משמעות גם מבחינה נופית וסביבתיתהשטח שבקריה וככזה 

 בחלל הכניסה משמעות  ההיסטורית כמייצג תקופה וסגנון באומנות בארץ שלום סבאליצירתו של 
ישראל (הסגנון הטרום כנעני).

1957משמאל; מבט אל המבנה ממרום הפק' לאוירונאוטיקה, מימין; חנוכת המבנה במעמד בני הזוג  פישבך ודוד בן גוריון 

 היסטורי >>>> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >>>>סיכום משמעות היסטורית 
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רמת ומצב השתמרות 

; חרף הוספת קומות למבנה המקורי בשלהי שנות מורפולוגיה
. תוספת המורפולוגיה המקורית נשמרה היטב, 90 וה-60ה-

נתפסת 585הבנייה הדרמטית ממזרח (בנין בלה-מאייר  (
כמבנה שונה ואינה גורעת מן המקור. להשתמרות החצרות 

הפנימיות חשיבות גדולה כביטוי למורפולוגיה מבני הפקולטות 
בקמפוס בכלל. 

X
X

X

למעלה; תכניות קומות המבנה השונות לפי רמת השתמרותם (חללים פנימיים)

חוסמת תוספת הקומות באגף הצפוני הקשר אורבני ונופי; 
 מהקומה העליונה של במידה רבה את המבטים לנוף הרחוק

אולמות האגף הדרומי.
סגירת המרפסת המונומנטלית הצפונית ופירוק גרם המדרגות 

בשנות ה-  ביטלו את הקשר של הויזואלי 60והביתן (אם נבנה)
גרמה 570והפיסי עם הציר הירוק. הקמת בנין אולמן ( (

 של המבנה לניתוק וחסימה מלאים של החזית המערבית
וציר הקמפוס הירוק של קליין.  

X
הכניסה הראשית והמקורית של המבנה כניסות וסירקולציה; 

במרכז החזית הדרומית נשמרה ועודנה מתפקדת, חרף 
הצמדת בנין בלה-מאייר ממזרח והקשר הישיר ממנו בקומת 

הקרקע. 
כך גם הכניסות למרכז להנדסת מחשבים וללשכת דיקן 

הסטודנטים. עם זאת הקשר לצפון-מערב ולמרכז הירוק של 
הקמפוס נותק ובוטל כליל.

ככלל הסירקולציה במבנה השתמרה למעט המעבר לבלה-
), לרבות מרבית גרמי המדרגות והמסדרונות 585מאייר (

המקוריים. 

X
X

X

כמוצג בתוכניות מימין, מרבית החללים חללים פנימיים; 
הפנימיים שונו והותאמו לצרכי הפקולטה (בולט במיוחד 

–השינוי במעבדתה אלקטרוניקה ההיסטורית שחולקה מחדש 
אדף מזרחי), עם זאת החללים העיקריים השתמרו היטב 
וביניהם; האולם הראשי, מבואת הכניסה וכיתות הלימוד 

.  בקומה העליונה

X
X

מרבית פרטי הבניין המקוריים השתמרו וביניהם; פרטי בניין; 
ריצוף, אבן, טיח מקורי, פרזול חלונות ומעקות, מרזבים, ציור 

הקיר של שלום סבא ועוד. עם זאת ללא מודעות לחשיבות 
שימור מרכיבי המבנה אלו עשויים להיפגע כתוצאה מעבודות 

התחזוקה השוטפות במבנה.

X
X

X

מצב השתמרות (תהליכי בליה והרס);
המבנה ברמת תחזוקה גבוהה ולא ניכרים לעין תהליכי הרס 

או בלייה משמעותיים.

X
X

X

>>>> מבנה ופרטי בניין מקורייםXXXXXXלא ניתן להבחין במקור >>>>סיכום רמת השתמרות 
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  סיכום ומסקנות

 
 קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

 
 

תייחסות לציר הירוק וגישה ישירה מכביש הטבעת. חלק מן כפרי תכנונו של הוגה תכנית האב של קרית הטכניון, במבנה גלומים עיקרי התכנון האורבני של הקמפוס; העמדת המבנה, המורפולוגיה, הה
 העיקרים נסתרים מן העין אך עודם טמונים במבנה.

 

 המבנה בעל חזות פורמאלית וסדורה, משמעות אדריכלית ואסתטית
 בפרטי הבניין , חוץ ופנים, איכויות תפקודיות ואסתטיות כאחד.

( הן מבחינה מורפולוגית והן מבנה הפקולטה הראשון אשר תוכנן בהתאם לתוכנית האב ולקריית הטכניון בנווה שאנן. ככזה הוא היווה תקדים למבנים שבאו אחריו )למרגלותיולמבנה זכות ראשונים כ משמעות היסטורית
 מבחינה סביבתית ונופית.

 מבין בני דורו, הן מבחינה מורפולוגית, סירקולציה ופרטי בניין. חרף תוספות הבנייה והשינויים שנעשו במבנה הוא אחד מן המבנים השמורים רמת השתמרות
 עם זאת עם בניית מבנה  אולמן נקטע הקשר בין המבנה למשטח הירוק 

 ודגשים לשימור סיכום הערכה 

 
 בקמפוס מבחינה אדריכלית והיסטוריתוהשמורים  מן המבנים הראשונים החשובים ,אתר עשיר בערכי מורשת

   
 לרבות תחזוקה שוטפת, תשמר את אופי הבניה הקיימת או תציע שינוי המחזק ומעצים את ערכי האתר באתר, בותכל התער.   
  עד מקדמי לכל התערבותכצ לא למבנהביצוע תיק תיעוד מלאלתר יש לקדם.  
 מפיתוח השטח. ופרטי בניין פניםהחוץ והחיצוניות, חללי ה יוחזיתות ,הקשרו הסביבתיכל מרכיביו: האתר ב ערכיביטויהם של  יש לשמר את 
  כגון;  ריצוף, אבן, טיח מקורי, פרזול חלונות ומעקות, מרזבים, ציור הקיר  שמירה על פרטי בניין מקורייםמיוחד בלהקפיד בבשל חשיבותו ההיסטורית של המבנה ורמת השתמרותו הגבוהה יש

 של שלום סבא וכיו"ב. 
  בהתאם לתכנון המקורי. חוץ ולטפח את החצרות הפנימיותהקשר בין חללי פנים ויש לשמור ולחזק את 
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 אמיר פרוינדליך' אדר, 90-11-5912תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
הפקולטה )ור 'בניין ראלף ופרנסיס דה ז, (205) אוםגרינבארטורו ש "מכון למתכות ע

 (209)להנדסת חומרים 
 
 
 

 מכון המתכות הישראלי; כיום
 
 

 ר"מ 1291( 1099)במקור , ר"מ 5151 ; אוםגרינב ;שטח כולל
 (1095)ר "מ 5252 ; ור'ז-דה                

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 205 ,209 (.SapNum)מספר ספ  

 שלטי ההקדשה בכניסה לבניין גרינבאום (מסומן ירוק במפת התמצאות)' מ 122-102 (קו גובה)מיקום 
( 209)ור ז-מבט כללי אל  בניין דה, למעלה
למטה חזית בניין גרינבאום החבוי , מדרום 

 ור'תחת קומת העמודים של מבנה דה ז
 (כתום 209, מסומן אדום 205)מפת התמצאות 

 (209)ור 'דה ז 1091, (205) אוםגרינב 1099 שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רסמים של משרדם המשותף ומימינם מן הפרוייקטים המפו, מימינו אמנון אלכסנדרוני, משמאל אברהם יסקי
 (1099)בבאר שבע אשר נבנה באותה עת בה נבנה המכון למתכות " שיכון רבע הקילומטר"

 מתכנן המבנה

 
 (1022-1092) (205)אלכסנדרוני ' א –יסקי ' א
  (209)אלכסנדרוני ' א

לאחר נסיון מקצועי קצר , 29-אלכסנדרוני ויסקי בוגרי הטכניון בראשית שנות ה
, 1022-1092פתחו משרד משותף שפעל כעשור בין השנים ( נדלר, זנרפוב, כרמי)

בית , (1099)בבאר שבע " שיכון רבע הקילומטר"; בין הפרוייקטים המשותפים להם
בית ספר ( 1091)הוסטל אקדמאים בנצרת , (1095)מגורי העיתונאים בתל אביב 

גנון בכולם באה לידי ביטוי השפעת הס. ועוד (1091) בשכונת הקטמונים
 .הברוטליסטי אשר היה לאופנתי מאוד בישראל בעשור זה

 . עם פירוק משרדם המשותף פתחו שניהם משרד עצמאי
וזוכה פרסי  (1029-1001)לימים פרופסור חבר בפקולטה לאדריכלות  , יסקי

פרס קפלן , (1099)פרס רכטר , (1029,1099)פרס רוקח ; אדריכלות רבים ובהם
 (. 1029)יכלות ופרס ישראל לאדר( 1092)

לצד פרוייקטים עצמאיים רבים תכנן בעצמו את התוספת למכון , אלכסנדרוני
 (209ור 'דה ז) 99-המתכות בראשית שנות ה

 התערבויות ותוספות בניה

 
 מדרום בקומה אחת על עמודים 209הוספת בניין  –(אלכסנדרוני) 1095
 209קומות לבניין  5הוספת  –(אלכסנדרוני) 1029

 מצפון( 201)קומות  2בן מידן דליה הוספת בניין  – (אלדר) 5995-5992
 

 
 
 
 
 

משמאל בנין ; מבט ממערב
על ( מסומן חום, מידן) 201

זוג גשריו המתחברים 
 5-לתוספת הבנייה בת ה

-דה) 209קומות של בניין 
מעל (  מסומן צהוב, ור'ז

קומה אחת על עמודים 
 (מסומנת ירוק)

 

 .המזרחית שבהן עודנה בשימוש, ת פנימיותזוג חצרו מרחב פתוח ונוף
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הקשר לקמפוס (קונטקסט אורבני)

תכנית קליין

נבנה ב"מדרגה" המיועדת ל"חשמלאות" 593המבנה המקורי (גרינבאום  (
עפ"י תכנית האב. 

ובאופן התואם את 580המבנה הוקם ממזרח לפקולטה לחשמל (פישבך  (
המורפולוגיה למבני הפקולטות  לפי משנת קליין; מבנה מלבני מקביל לקוי 

הטופוגרפיה ובמרכזו חצר פנימית. הגישה אלך המבנה בדומה לחשמל 
תוכננה התאם לתוכנית האב מדרום .

, המבנה מסומן כחול לצד הציר הירוק במתווה 1962תצלום אוויר 
קליין

 בגבולות קריית הטכניון, מיקום המבנה המיועד 1953מפת קליין 
מסומן אדום

תכנית גלעד

), ציר התנועה 593תכנית גלעד נערכה לאחר הקמתו של בניין גרינבאום (
משיק לו מדרום אולם  החדש שנסלל בהתאם לתכנית זו (דרך לב הקמפוס)

(ע"ש 590גבוה ממנו בקומה. עם הקמת הדרך נוסף למכון המתכות אגף 
בן קומה אחת על עמודים מדרום ובמפלס הדרך באופן שקישר בין  דה-ז'ור)

 מ'.5דרך לב הקמפוס למכון שנותר "שקוע" בכ-
במתכונתו המקורית (590אגף  התאים הלכה למעשה את 1970(דה ז'ור) (

שהוקם ברוח תכנית קליין לתכנית גלעד.593בניין גרינבאום ( (

, המבנה מסומן כחול, ציר התנועה של גלעד מסומן 1972תצ"א 
בגבולות קריית הטכניון, המבנה מסומן אדום1965מפת גלעד אדום, ובירוק "שארית" הציר הירוק של קליין)

התיחסות לציר הירוקגישת רכב מהטבעתמורפולוגיההעמדת המבנה;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות סיכום הקשר לקמפוס 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס מורפולוגיההעמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות 
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משמעות אדריכלית ואסתטית

 מבית בביטוי הסגנון הברוטליסטי-מודרנימשמעותו האדריכלית של המבנה הייתה 
. משמעת" לתוכנית האב של קלייןהיוצר של יסקי-אלכסנדרוני לצד "

נעשתה בסגנון ברוטליסטי 590התאמתו כעשור מאוחר יותר לתוכנית גלעד (  דה ז'ור)
מעט גס יותר וללא גינונים של האדריכלות המודרנית כפי שמופיעים במבנה המקורי 

(קוים אופקיים, חלונות פס וכיו"ב)

שני המבנים הוקמו על טהרת הבטון החשוף, למבנה המאוחר ביטוי מוחצן וקיצוני יותר 
מקודמו לקונסטרוקציה בדמות קומת עמודים גבוהה. זו אפשרה לקשר את מכון המתכות 

עם דרך לב הקמפוס שזה עתה הוקמה מדרום.

הוקם סביב שתי חצרות פנימיות במפלס העליון, סביב כל חצר 593מבנה גרינבאום ( (
ובהיקף חללי מעבדות בגדלים שונים. ככלל, בהיות פנים  מערכת תנועה (מסדרון)

המבנה משוחרר מאלמנטים נושאים ניכרת גמישות רבה בשימוש ובאדריכלות הפנים, 
למעט החצרות הפנימיות המכתיבות את סידור החדרים ואופן השימוש בהם.

האלמנטים הבולטים במבנה, הם החצר הפנימית, ופרטי הבטון החשוף, ובפרט עיבודו 
בסידור טפסנות באופן אופקי / אנכי בחזיתות המזרחית והמערבית. אלה נותרו חשופים 

בחזית קומפלקס הפקולטה להנדסת חומרים, עם זאת דווקא פרטי הבטון בחזיתות 
מוסתרים ע"י מבני הפקולטה ( על אף 591,590העיקריות (צפונית ודרומית) (

השתמרותם; בהם עמודי בטון חיצוניים, לוחות בטון ואלמנטי הצללה. (ראה חזית 
דרומית)

)1960(593חזיתות מבנה גרינבאום 
למעלה; 

 שים לב לגשר –חזיתות צפונית ודרומית מתחתיה (חזית הכניסה 
הגניסה)
משמאל;

חזיתות מזרחית ומערבית , שים לב לקונסטרוקציה המוחצנת, 
ופס החלונות האופקי  עיבוד הבטון החשוף (כיווני הטפסות)

בראשי החזיתות

תוצרת בית (היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון);

עולמם של יסקי-אלכסנדרוני כפי שהיא באה  לידי  מדגים את השקפת גרינבאום בנין 
ביטוי גם בפרויקטים אחרים שלהם באותה העת (שיכון רבע הקילומטר, ועוד); השימוש 

בחומר ובקונסטרוקציה באופן מוחצן, ובאופן המבטא את "האמת של המבנה". 
, כפי שבא לידי ביטוי ע"י זוג בוגרים 60ביטוי לסגנון הברוטליזם האופנתי בשנות ה-

צעירים של מוסד הטכניון (בעשור הראשון לפועלם המקצועי)

> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >סיכום משמעות אדריכלית
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משמעות היסטורית

. מבטא היטב את השינויים בקמפוס והמעבר מתוכנית גלעד לקלייןהמבנה על שלביו השונים 
עם הקמת דרך לב הקמפוס פרי תכנונו של גלעד והגבהתה בסמוך לכניסה אל המבנה, שילם המבנה 

מחיר כבד בדמות הסתרת החזית הכניסה שלו (הדרומית ). עם זאת הקמת 593המקורי (גרינבאום  (
כמבנה על עמודים, איפשרה את המשך קיומו של מכון המתכון 590השלב הראשון של בניין דה ז'ור ( (

וקישרה בין מפלס הדרך החדשה עם המבנה המקורי.

בו ניתן להבחין במבנה על זוג חצרותיו, "נטוע" בטופוגרפיה הטבעית ומסביבו חורש אורנים (חץ 60למעלה מימין, תצ"א משנות ה- (מבט ממערב)
אדום), משמאל לו מבט אל הכניסה מדרום. 

על עמודים. משמאל 590, בו ניתן להבחין במבנה ובקדמתו ומעליו קומת הקרקע של בניין דה ז'ור (1972למטה מימין תצ"א משנת  , חץ כתום)
), ניתן להבחין תחת קומת העמודים בצללית החזית המקורית של מכון המתכות (גרינבאום 590תמונה מציר הטבעת של שלב בנייה זה (דה ז'ור 

, חץ אדום)593,

 היסטורי >>>> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >>>>סיכום משמעות היסטורית 
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רמת ומצב השתמרות 

590 ו-591; תוספות הבנייה מצפון ומדרום (מורפולוגיה
"העלימו" כמעט לחלוטין את המבנה המקורי,  בהתאמה)

רמזים לו ניתן למצוא בחזיתות המערבית והמזרחית ובגג. 

X

משמאל למטה, קומת המרתף של מכון המתכות , הכניסה מצפון דרך הבניין ע"ש מידן 
), מעל,  קומת הקרקע המקורית של מכון המתכות ובמרכזה החצר הפנימית, 591(

חסומה בגרם המדרגות של הבניין ע"ש דה-ז'ור  הכניסה אליה מדרום (הכניסה המקורית)
)590 .(

מימין, קומת הגגות של המכון המתכות, מצפון לו קומת הכניסה לבניין ע"ש דה-ז'ור 
במפלס גבוה מגג מכון המתכות ובאופן שמתאפשר מעבר עילי בגשר מעליו לבנין 590( (

מצפון.591ע"ש מידן ( (
באדום; מסומנים שטחים מקוריים ללא שינוי. 

בכתום; מסומנים שטחים מקוריים עם שינויים קלים (מחיתות פנים, ריצוף וכיו"ב)
באפור; תוספות בנייה מאוחרות. 

בירוק; חצרות פנימיות

ההקשר של המבנה המקורי בוטל עם הקשר אורבני ונופי; 
הקמת דרך לב הקמפוס במסגרת תוכנית גלעד, עם זאת 

השתלבה במסגרת תוכנית זו 590תוספת אגף דה-ז'ור ( (
והדרך 593וקישרה את האגף המקורי ( (

X
X

נעשה שימוש בכניסות המקוריות של כניסות וסירקולציה; 
אך כמעברים פנימיים בין תוספות הבנייה 593המבנה ( (

(מדרום ומצפון. הסירקולציה הפפנימית נשמרה כשהייתה. 

X
X

השתמרו היטב למעט שינוי במחיצות חללים פנימיים; 
פנימיות

X
X

מרבית פרטי הבניין המקוריים השתמרו היטב, פרטי בניין; 
ראוי לציון בפרט מהלך המדרגות הלוליני לגג.

עם זאת פרטי הבניין החזיתות העיקריות אינם ניתנים 
להבחנה מאחר והם מוסתרים ע"י תוספות הבנייה.

X
X

מצב השתמרות (תהליכי בליה והרס);
המבנה ברמת תחזוקה נאותה, ניכרים תהליכי בלייה 
הקשורים בבנייה בבטון מזויין חשוף (קורוזיה וסדיקה 

מקומית.

X
X

>>>> מבנה ופרטי בניין מקורייםXXXXXXלא ניתן להבחין במקור >>>>סיכום רמת השתמרות 
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630 - המעבדות ע"ש ג'אנה ואנטול ג'וזפו

  סיכום ומסקנות

 
 שר תכנון הקמפוס(קונטקסט אורבני  )הק

 
 

 האורבניים המשתנים; קליין וגלעד מבנה המבטא בשלבי בנייתו את ההקשרים
 

 , רובו נעלם בתוספות הבנייה60-מבנה ברוח הברוטליזם של שנות ה משמעות אדריכלית ואסתטית

 מבטא היטב את השינויים בקמפוס במעבר מתוכנית גלעד לקליין משמעות היסטורית

   יו העיקריות.חזיתותות לחלוטין את ( תוספות הבנייה בקדמתו ומאחוריו מסתיר593חרף רמת ההשתמרות הגבוהה של המבנה עצמו ) השתמרות רמת

 ודגשים לשימור סיכום הערכה 

 
 הברוטליזם בקמפוס. כאחד ממיצגי סגנוןתו האדריכלית בין כתליו עדויות למשמעו צפיןמבנה המבטא את השתנות הקמפוס, ומ ,אתר בעל ערכי מורשת גבוהים

   
 תיק תיעוד מלא כצעד מקדמי לכל התערבות.קדם ביצוע יש לושלביו בנייתו  מתוך חשיבות למחקר האדריכלי ולהשלמת הבנת המבנה  

   תיתכן התערבות משמעותית באתר, כתלות במסקנות תיעוד זה.
 ולהבטיח  שנה זהירות בטיפול באלמנטים מקוריים בעלי חשיבות )גרם המדרגות, גגון הכניסה, פרטים נוספים שיזוהו בתיק תיעוד(בכל התערבות ובתחזוקתו השוטפת של המבנה יש לנקוט במ

 עצים את ערכי האתר.יחזק וי אופיים המקורי. כל שינוי שמרשיי
 .יש לטפח ולחזק את הקשר של חללי הפנים והחצר הפנימית של המבנה 
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630 - המעבדות ע"ש ג'אנה ואנטול ג'וזפו

 אמיר פרוינדליך' אדר, 80-11-5812תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 וזפו'אנה ואנטול ג'ש ג"המעבדות ע

 
 

 (מ"מרכז למחקר תעשייתי בע)ת "מל; כיום
 

 ר "מ 0338; שטח כולל
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 338 (.SupNum)מספר ספ 

מבט כללי אל  המבנה  ( למטה) לוח ההקדשה בכניסה למבנה (מסומן ירוק במפת התמצאות)' מ 108-102 (קו גובה)מיקום 
 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (5812אוקטובר)

 1636-תחילת הבנייה ככל הנראה ב, (תוכניות) 1633 שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מתכנן המבנה

 .1635נוסד בשנת , מ"עיוסף מושלי ארכיטקטים ב
וממפתחי מערכות הרהוט ,תכנון המעבדות המעבדות בארץיוסף מושלי מחלוצי 

 .והמנדפים הכימיים לייצור חרושתי
 .תה במבנים מורכבי מערכות ובעיקר מבני מחקר ומעבדותיהתמחות המשרד הי

פ עקרונות "תה לפונקציה הפרקטית ודגש לתפקוד המבנה עיתפיסת התכנון הי
  .ניזםהמודר

 ,היה מעורב בתכנון מבני אקדמיה רבים בטכניון בנין כימיה  08-וה 38-בשנות ה
בירושלים מבני  ,בנין ביולוגיה במכון וייצמן ,מדעי החיים נייא בני"באוניברסיטת ת

טחון יהמעבדות בגבעת רם ומבני מחקר רבים עבור המדינה משרד החקלאות הב
 .ועוד

בה רכז במשך שנים את נושא  לארכיטקטורהבפקולטה ' בוגר הטכניון ופרופ
 *. עצוב המוצר

 
 (בנו של יוסף מושלי)דגן מושלי ' באדיבות אדר*

 אין התערבויות ותוספות בניה

 
 

מבט כללי מציר הטבעת 
(Google Street View) 
 
 מרחב פתוח ונוף 

מקומותיו העליונות . נצפה היטב מכביש הטבעת, בין המבנים הגבוהים בטכניון
 .צית צפונה אל המפרץת

 .מדרום וממערב מוקף עצי אורן
. 
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הקשר לקמפוס (קונטקסט אורבני)

תכנית קליין

המבנה הוקם מחוץ לכביש הטבעת המתוכנן ומדרום שטח המיועד לבית 
הספר המקצועי.  הוא תוכנן והוקם בהתעלם מתוכנית קליין 

, מיקום המבנה מסומן אדום .  שרידי הציר 1968תצלום אוויר 
הירוק במתווה קליין מסומנים בירוק

 בגבולות קריית הטכניון, מיקום המבנה מסומן 1953מפת קליין 
אדום

תכנית גלעד

המבנה הוקם בשטח אשר יועד למבני מחקר, עם זאת בתכנון המבנה לא 
הייתה התייחסות למורפולוגיה המוצעת בתוכנית האב (מבנים נמוכים צרים 

וארוכים כיתר מבני הקמפוס)

, המבנה מסומן כחול, ציר התנועה של גלעד מסומן 1972תצ"א 
אדום, ובירוק "שארית" הציר הירוק של קליין)

בגבולות קריית הטכניון, מיקום המבנה מסומן 1965מפת גלעד 
אדום

התיחסות לציר הירוקגישת רכב מהטבעתמורפולוגיההעמדת המבנה;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות סיכום הקשר לקמפוס 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס מורפולוגיההעמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות 

משמעות אדריכלית ואסתטית
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  משמעות אדריכלית ואסתטית

, נת מרכיבי הבנייןתוך החצ, 06-רוח הסגנון הברוטליסטי של שנות ההמבנה תוכנן ב
 . הקונסטרוקצייה וחומרי הבנייה

 
י יצירת אגפי קומות ללא עמודים "גמישות מירבית בתכנון ע ובעלמבנה חדשני בתפיסתו  

מעבר לכך הגמישות  . פירים בכל אגף 4 -ל מחוץ למבנה לוהוצאת פירי המערכות א
 . עצמאיים  משתמשיםגם באפשרות לחלוקת הקומה לשני   באה לידי ביטוי

 
בתווך ביניהם , האחד ממשנהוהמבנה מורכב משני אגפים דומים בנפחם בהסטה קלה 

 . פתוח ומואר מיתר חזיתות המבנה( פירי מעלית ושירותים, חדרי מדרגות)אזור ציבורי 
ומדרגות החרום , (דרום-צפון)האלמנטים הבולטים במבנה הם פירי האוורור משני עבריו 

 (.חזיתות מזרחית ומערבית)החיצוניות 
 

אשר נבנו , המבנה חריג מאוד במורפולוגיה שלו מיתר מבני הקמפוס בתקופה, ככלל
בוהים זהו אחד המבנים הג. נמוך ואחידבמקביל לקוי הטופוגרפיה ושומרים על קו רקיע 

 (.עד להופעת בניין אמדו)בקמפוס שנבנו בעת זו 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מתוך התוכניות , משמאל חזית צפונית
מימין , (6600)המקוריות של המבנה 

, מבט אל ראש שניים מהפירים, למעלה
למטה התווך בין שני גרעיני המבנה 

 והכניסה
 

 

 ;(ית בטכניוןהיצירה כביטוי לעשייה האקדמ)תוצרת בית 
 

כז במשך שנים את נושא עצוב יבפקולטה לארכיטקטורה בה ר' בוגר הטכניון ופרופ
 *.המוצר 

 (בנו של יוסף מושלי)דגן מושלי ' באדיבות אדר*

 מונומנט<  X XX XXX <מבנה מן השורה  משמעות אדריכליתסיכום 

 
 

  משמעות היסטורית

עם זאת אינו , לקראת תכנית גלעד, סהמבנה נמנה עם שלב הבנייה השני של הקמפו
 .מבטא תהליכים או אירועים היסטוריים הקשורים בהתפתחות הקמפוס

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המבנה בבנייתו 
 6601-6606בשנת 

 
 

 היסטורי מונומנט<<<<  X XX XXX <<<<מבנה מן השורה  משמעות היסטוריתסיכום 
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רמת ומצב השתמרות 

; המבנה השתמר במתכונתו המקורית. מורפולוגיה

X
X

X

מימין ונגד כיוון השעון: מפלסי המבנה מקומת המרתף ועד הקומה השישית (משמאל למעלה). (כתום- חללים בשינויים פנימיים קלים, אדום- חללים ואלמנטים מקוריים)
 שים לב שהקומה הטיפוסית תוכננה כחופשית ממחיצות ועמודים  לחלוקה פנימית דינמית וגמישה. –משמאל, תוכנית קומה אופיינית 

לא נעשה שינוי בסביבת המבנה הקשר אורבני ונופי; 
המשפיעה על הקשר זה 

X
X

X

הכניסה הראשית והתנועה במבנה נותרו כניסות וסירקולציה; 
כשהיו. 

X
X

X

קומות המבנה תוכננו מלכתחילה להיות חללים פנימיים; 
גמישות לחלוקה פנימית, המחיצות במרבית הקומות נוספו 

ושונו עם השנים.

X
X

מרבית המעבדות שופצו לאורך השנים, חומרי פרטי בניין; 
גמר חדשים החליפו את המקוריים, עם זאת חוץ המבנה 

השתמר ביטב 

X
X

מצב השתמרות (תהליכי בליה והרס);
ניכר כי המבנה במצב השתמרות טוב ומתוחזק היטב 

X
X

X

>>>> מבנה ופרטי בניין מקורייםXXXXXXלא ניתן להבחין במקור >>>>סיכום רמת השתמרות 
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  סיכום ומסקנות

 
 קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

 
 

 המבנה הוקם בהתעלם מתוכנית קליין, ובשונה ממתווה הבניה )מורפולוגית( בתוכנית גלעד
 

 המבנה נבנה  בסגנון הברוטליסטי , חריג מיתר מבני הקמפוס באופן הצבתו ובגובהו. דריכלית ואסתטיתמשמעות א

 המבנה אינו מבטא אירועים או תהליכים היסטוריים משמעותיים בתולדות הקמפוס. משמעות היסטורית

 המבנה ברמת השתמרות גבוהה , מתפקד וברמת תחזוקה גבוהה. רמת השתמרות

 ודגשים לשימור ה סיכום הערכ
 

 מבנה חריג בסגנונו ומנותק מההקשר לקמפוס 
 בשלב זה אין מקום להכלילו ברשימת המבנים לשימור בקמפוס, לא נדרשים צעדים מיוחדים הנוגעים לשימור המורשת באתר זה.
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 אמיר פרוינדליך' אדר,  22-11-2112תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 ביולוגיה -המכון למיקרו

 
 
 
 

 ,  ר"מ 8,113; שטח כולל
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 011 (.SupNum)מספר ספ 

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (2112מאי )מבט כללי אל  המבנה  (אותמסומן ירוק במפת התמצ)' מ 162-101 (קו גובה)מיקום 

 (היתר) 1964 שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הפקולטה לכימיה , (צהוב)של הקמפוס ובו הפקולטה לפיזיקה  01-תצלום אויר משנות המשמאל 
הפקולטה , אלכולם פרי תכנונם של זלקינד הר( חץ אדום)והפקולטה להנדסה כימית ( חץ כתום)

 .לביולוגיה מסומנת כחול
 משמאל גשר המעבר אל כיכר הפקולטה לכימיה, למעלה חזית דרומית של המבנה המקורי 

 

 מתכנן המבנה

 
  נחום זלקינד ומשה הראל

 
סיים לימודי אדריכלות באקדמיה (. 1392-1906)יליד רוסיה  -נחום זלקינד

. היגר מרוסיה לברלין לאחר מכןו 1910פטרסבורג בשנת סנט המלכותית לאמנות ב
 .ולימד אדריכלות בטכניוןעלה ארצה ,  1988בשנת , עם עליית הנאצים לשלטון

בתחרות  וזכהם . צמאי ובשותפות משה הראלהקים זלקינד משרד ע 1928בשנת 
  .1920בשנת . אביב-חולים בתל-לתיכנון שיכון עובדי קופת

סיים את לימודי הארכיטקטורה בטכניון (. 1921-2111)יליד הולנד  - משה הראל
עלה . של רוטרדם ובמהלך מלחמת העולם השניה היה פעיל במחתרת ההולנדית

יחד תכננו מבנים רבים . הפך לשותפו של זלקינד 1928ובשנת  1921לארץ בשנת 
ית הטכניון מהם  כמה מהמבנים החשובים במכון ויצמן ברחובות ומספר מבנים בקר

 .הפקולטה לפיסיקה והפקולטה להנדסה כימית, הפקולטה לכימיה; ובהם
 

 התערבויות ותוספות בניה

 
 קומותשתי תוספת , משה הראל  – 1909

 
 (011)הפקולטה לביולוגיה תוספת אגף , משה צור – 1991

 

 
 
 
 
 

שהוקם  011משמאל אגף 
בחזית המבנה  91-בשנות ה

מימין , המקורי לכיכר ריסמן
חזית דרומית של המבנה עם 

תוספות שתי הקומות העליונות 
הוקמו ,  8תוכננו  1964-ב)

 (1909-שתיים ונוספו שתיים ב
 

 מרחב פתוח ונוף

 
כיום עוצבו חצרות , הוקם כחלק אינטגרלי לקומפלקס כימיה סביב כיכר ריסמן

לטה הבולטת שבהם בין המבנה להרחבת הפקו, פנימיות נוספות בין האגפים
 "(  סוניס"רחבת )לכימיה 

 

 סיכום

 
 . כרטיס זה הינו כרטיס חלקי

 יש להשלים תיעוד ראשוני עבור מבנה זה על מנת לגבש הערכה ודגשים לשימור 
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 אמיר פרוינדליך' אדר, 52-11-5112תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 ש שוליך"הפקולטה לכימיה ע

 
נדבן קנדי ידוע ובעל ותק של למעלה מארבעים שנה בתעשיות הקשורות , סיימור שוליך

 ן מיליו 021שוליך תרם עד היום למעלה מ. למשאבים הטבעיים
 המוענקת מדי שנה בארץ " מלגה מנהיגי שוליך. "דולר לפקולטות שונות ברחבי העולם

 .האות המכובד ביותר שאזרח קנדי יכול לקבל, בעל אות מסדר קנדה. קרויה על שמו
 

 1521קומפטון וברנשטין שנבנו בשנת , קנדה: המבנה הוא למעשה קומפלקס של מבנים
 .5112והאגף החדש שנבנה ב

 
 

 (?) ר"מ 12,225; ולל של הקומפלקסשטח כ
 ר"מ 19,152( 1591בקשה להיתר )במקור 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 251 (.SapNum)מספר ספ 

 הכניסה הדרומיתמבט כללי אל   שלטי ההקדשה במבנה (מסומן בירוק במפת ההתמצאות)' מ 122-112 (קו גובה)מיקום 
 (ן אדוםהמבנה מסומ)מפת התמצאות  (5112מאי )

  1591 שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בתכנונו של , טכניון בוהמוקדמת יותר  השכנה, פיסיקההפקולטה ל
 (1521)זלקינד 

 מתכנן המבנה

 
סיים לימודי אדריכלות באקדמיה (. 1152-1529)יליד רוסיה  -נחום זלקינד' אדר

עם . ברליןהיגר מרוסיה ל ולאחר מכן 1512פטרסבורג בשנת סנט המלכותית לאמנות ב
 .ולימד אדריכלות בטכניון בחיפהעלה ארצה ,  1500בשנת , עליית הנאצים לשלטון

בתחרות לתיכנון התחנה , יחד עם האדריכל ורנר יוסף ויטקובר, זכה 1509שנת ב
 -91וה  -01שנות ה ב "(.התחנה הישנה)"אביב -המרכזית החדשה לאוטובוסים בתל

" אוקבה"החרושת -וכן את בית, ן אגרובנק בחולוןובהם שיכו, תיכנן זלקינד בתי מגורים
נמנה עם חברי צוות אגף התיכנון הממשלתי , עם הקמת מדינת ישראל. בראשון לציון

וזכה בתחרות , הקים זלקינד משרד עצמאי 1520שנת ב  .בראשות האדריכל אריה שרון
בתחרות  ופטכיהן זלקינד כש, 1522בשנת . אביב-חולים בתל-לתיכנון שיכון עובדי קופת

 .הפומבית לתיכנון משכן הקבע לכנסת ישראל בירושלים
הנדסה כימית , בקרית הטכניון תכנן מלבד הפקולטה לפיסיקה את הפקולטה לכימיה

 .ומרכז הספורט
 

 התערבויות ותוספות בניה

 
 (ר"מ 522מסומן כחול  )משה הראל ' בניית בית מכונות בתכנון אדר - 1521

 1091-כ, מסומן אדום) אגף בתכנון משרד האדריכלים דגן מושליתוספת  - 5111,5119
  (ר"מ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 א ועליו סימון תוספות "תצ; משמאל 
 לה שלושת סוגי החצרות הפנימיים במבנהמימין , הבנייה

 

 מרחב פתוח ונוף

 
 

משטח  52%מהווה כ ( ר"מ 1011)כ שטח הגנים "סה, במבנה ארבעה גנים פנימיים
גן " ו " גן פתוח", "גן על הקרקע: "הגנים השונים שייכים לשלוש טיפולוגית שונות.  הבניין

 (9ראה פרק ) "מתווך טופוגרפיה
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הקשר לקמפוס (קונטקסט אורבני)

תכנית קליין

), אך בהתאם למתווה 1953המבנה הוקם שלא במיקומו המתוכנן (
התוכנית והמורפולוגיה המוצעת. גישה מכביש הטבעת, פתיחות לציר 

הירוק, בניה לרוחב המדרגה הטופוגרפית ושימוש בחצרות פנימיות. 
"משמעת" תכנונית זו ליוותה את משרד זלקינד-הראל  בכל יתר הפקולטות 

שתכננו בטכניון (פיזיקה, הנדסה כימית וביולוגיה)

, המבנה מסומן כחול לצד הציר הירוק במתווה 1962תצלום אוויר 
קליין

 בגבולות קריית הטכניון, , בכחול: המיקום של 1953מפת קליין 
הפקולטה לפי קליין. באדום: המיקום בו הוקמה הפקולטה לבסוף

תכנית גלעד

תכנית גלעד שנהגתה לאחר הקמת המבנה, לא השפיעה ישירות על 
הפקולטה, גם ניתוק הציר הירוק בבניית בניין אולמן וטאוב, לא השפיעה על 

הקשר הראשוני של המבנה עם יתרת הציר במורד (כיום הגן האקולוגי). 
המבנה אינו ניזון מדרך לב הקמפוס ואין לו קשר ישיר ללב הקמפוס.

, המבנה מסומן כחול, ציר התנועה של גלעד מסומן 1972תצ"א 
בגבולות קריית הטכניון, המבנה מסומן אדום1965מפת גלעד אדום, ובירוק "שארית" הציר הירוק של קליין)

התיחסות לציר הירוקגישת רכב מהטבעתמורפולוגיההעמדת המבנה;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות סיכום הקשר לקמפוס 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס מורפולוגיההעמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות 
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משמעות אדריכלית ואסתטית

של המבנה במתן ביטוי ל תפיסתו הטיפולוגית של משמעותו האדריכלית (היסטורית)
 כפי שהתווה בתכנית המתאר לקמפוס ; מבנה לאורכו של קו קליין למבנה פקולטה

ילוב בין אדריכלות המודרניזם גובה טופוגרפי ובליבו חצרות פנימיות.  המבנה מבטא ש
לצד השפעה מקומית ואופנתית של ראשית הברוטליזם בארץ, הדבר בא לידי ביטוי 

באופן מדורג בין האגפים. 
, הוא אגף ברנשטיין בחלקו הגבוה והדרומי של המגרש , מצטיין באיכותו האסתטית

משמש כמבואת כניסה ואולמות הרצאה, כולו משדר מודרניזם, מבנה נמוך ואופקי, 
שילוב בטון וזכוכית ומצידו המזרחי בריכת השתקפות ,. אגף קומפטון המקביל לו מדרום, 

גבוה יותר, בעל מאפיינים אופקיים אך נוטה יותר בסגנונו לברוטליזם המקומי, חזיתו 
הצפונית יחד עם אגף קנדה מצפון, בגודלם ובסגנונם תואמים לבניה המוסדית בארץ 

; חזרתיות, בטון חשוף, והחצנת הקונסטרוקציה.60בשנות ה-
, גם הן משתנות בהתאם לסגנון האגפים וממדיהם, מכיל מגוון חצרות פנימיותהמבנה 

אגף בורנשטיין מכיל זוג חצרות פנימיות אנושיות בממדיהן ומקסימות למראה, צמד 
המעברים הניצבים בין אגף בורנשטיין לאגף קומפטון, כולאות חצר פנימית גדולה 

ומטופחת, גם ממדיה נעימים לשהייה ולצפייה מהמעברים, אולם החצר התחתונה שבין 
קומפטון לקנדה גדולה מאוד, ולמעשה אינה תחומה במפלס הקרקע אלא משמת למעבר 

למזרח ולמערב במיוחד אל עבר הציר הירוק. ייתכן וכוונת המתכנן הייתה  לאפשר את 
"חדירת" הציר הירוק לתוך המבנה עצמו.

שתי כניסות ראישות לבניין, האחת מדרום במרכז אגף ברנשטיין בדיוק מול כניסה דומה 
לבניין פיסיקה השכן שמעל , והשנייה דרך הזרוע המזרחית המקשרת בין אגף ברנשטיין 

"גגון האופנתי של וקומפטון (דרך כיכר ריסמן ובריכת ההשתקפות) . שתיהן מעוטרות ב 
אלא, שאלו אינם מופיעים בתמונות הקמפוס " (ראה חשמל, כימיה, תעשייה וניהול ועוד)

ההיסטוריות ונוספו ככל הנראה לאורך השנים. 

המבנה יחד עם בן-זוגו מדרום  נכון יהיה לשפוט מבחינה אדריכלית ואורבנית  את 
-540, גם היא פרי תכנונו של זלקינד (ראה כרטיס מבנה במעלה - הפקולטה לפיסיקה

פיסיקה)

למעלה; תמונות היסטוריות של המבנה, משמאל אגף ברנשטיין בעל חזות 
מודרנית, מימין אגף קומפטון.

למטה; תמונות מצב קיים; משמאל אחת מחצרות ברנשטיין, במרכז זרוע 
המעבר בין ברנשטיין לקומפטון ומשמאל הכניסה המזרחית מכיכר ריסמן 

(השווה עם התמונה מעל, בה הגגון אינו מופיע)

תוצרת בית (היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון);

נחום זלקינד עסק גם בהוראה בטכניון, וביצירתו הציג ביטוי עצמאי לתוכנית האב 
של קליין לקמפוס , כאחד ממבני הפקולטה הראשונים שימש כהשראה לאלו 

שיבואו אחריו ולדור האדריכלים הראשון שהתחנך בקמפוס החדש

> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >סיכום משמעות אדריכלית
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משמעות היסטורית

, מראשוני המבנים בקמפוס
נחום זלקינד בן דורו של קליין, ובעל מקורות תרבותיים דומים (יליד מזרח אירופה, התחנך בברלין)

מבטא היטב את חזונו של קליין בביטוי אדריכלי עצמאי.
מבנה שני מתוך רצף בנייה של זלקינד ומאוחר יותר שותפו ויורשו משה הראל (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, 

הנדסה כימית), כולם ברוח תכנית האב של קליין

המבנה למרגלות הפקולטה לחשמל (פישבך  ) 580כמוצג בתמונה משמאל (ככל הנראה עם חנוכתו)
.לראשוניותו משמעות גם מבחינה נופית וסביבתיתהוא,  קדם גם לפיתוח השטח שבקריה וככזה 

משמעות שעתידה לקבל תוקף בהמשך פועלו של זלקינד ושותפו ויורשו לעתיד, הראל, בהקמת 
הפקולטות במורד; כימיה, ביולוגיה והנדסה כימית.

 במרכז הפקולטה לכימיה על שלושת אגפיה (מימין 1968תצלומי אוויר משנת 
הפקולטה לפיסיקה, משמאל חפירת יסודות הפקולטה להנדסה כימית).

אגף ברנשטיין מסומן בחץ אדום 
אגף קומפטון מסומן בחץ כתום 

אגף קנדה מסומן בחץ כחול 
שים לב לשביל החודר לחצר הפנימית הגדולה בין אגף קנדה לקומפטון 

 היסטורי >>>> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >>>>סיכום משמעות היסטורית 
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רמת ומצב השתמרות 

; המורפולוגיה של המבנה השתמרה היטב חרף מורפולוגיה
תוספת הבנייה באגף קומפטון (הארכה של האגף הקיים)

X
X

X

למעלה; תכניות  הקומות העיקריות במבנה לפי רמת השתמרותם (חללים פנימיים)

החצרות הפנימיות המאפיינות את הקשר אורבני ונופי; 
המבנה ומייחדות אותו, השתמרו היטב וניכר כי הן מתוחזקות 

למשעי.  

X
X

X

הכניסות והתנועה באגפי המבנה נותרו כניסות וסירקולציה; 
כשהיו.  

X
X

X

רובם ככולם השתמרו למעט שינויים קלים חללים פנימיים; 
במחיצות פנימיות, פרטי חיפוי וגמר.

X
X

מרבית מפרטי הבניין המקוריים הוחלפו והותאמו פרטי בניין; 
הוסרו  עם השנים, לוחות ההצללה (ככל הנראה אסבסט)
מחזיתות קומפטון, חזית  צפונית של קנדה כוסתה כולה 

בחיפוי מודרני ותשתיות אוורור.

X
X

מצב השתמרות (תהליכי בליה והרס);
המבנה מתוחזק היטב, לא ידוע על תהליכי בלייה.

X
X

>>>> מבנה ופרטי בניין מקורייםXXXXXXלא ניתן להבחין במקור >>>>סיכום רמת השתמרות 
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  סיכום ומסקנות

 
 ן הקמפוס(קונטקסט אורבני  )הקשר תכנו

 
 

 , בסביבתו חללים ציבוריים מרשימים; כיכר ריסמן ממזרח בתווך שבין כימיה וביולוגיה וגן  גולדברג מצפון בתווך בין כימיה לפיזיקה.המבנים שהיטיבו לפרש ולבטא את תכנית קלייןמ
 

, כך גם החצרות הפנימיות שבתוכיו ובינו טי לברוטליזם והבניה המוסדית בארץ. אגף ברנשטיין בעל איכויות אדריכליות יוצאות מן הכללשלושת האגפים מבטאים את המעבר בין הסגנון המודרניס משמעות אדריכלית ואסתטית
 לבין אגף קומפטון.

 מן המבנים הראשונים בקריה, דוגמת מופת לפרשנות וביטוי תכנית האב משמעות היסטורית

 טב חרף תוספות הבנייה והשינויים הפנימיים שנעשו בוהמבנה כולו השתמר הי רמת השתמרות

 ודגשים לשימור סיכום הערכה 

 
 , של קליין תכנית האבאדריכלית לדוגמת מופת לפרשנות  המהווה בטכניוןמן המבנים הראשונים  ,אתר בעל ערכי מורשת גבוהים

 .לאגף הדרומי )ברנשטיין( חשיבות אדריכלית גבוהה במיוחד
   

  מומלץ לתעד את המכלול כולווכבסיס לגיבוש אסטרטגית לפיתוח המשולב של מכלול מתחם כימיה, פיזיקה וכיכר ריסמן.  תיק תיעוד מלא כצעד מקדמי לכל התערבותיש לבצע 
  כיחידה אחת. 

  וכיו"ב, , אבן, טיח מקורי, פרזול חלונות ומעקות, מרזבים, כגון;  ריצוף בתחזוקתו השוטפת של המבנה יש לנקוט במשנה זהירות בטיפול באלמנטים מקורייםבכל התערבות לרבות
 ו המקורי של האתר ואת ערכיו.אופי עצים אתיחזק וי כל שינוי .ובחצרות הפנימיות בפרט באגפים ברנשטיין וקומפטון

  תוהפנימי ותאת החצרהמשיך ולטפח ל, הקשר בין חללי פנים וחוץ יש לשמור ולחזק את . 
  ויורשו הראל, כולם במתווה תכנית האב של קליין, יש לתת הדעת להקשר הסביבתי בכל התערבות בסביבת המבנה ובתווך בין המבנים )פיסיקה ה של זלקינדמבין ארבע שניכמבנה-

 ביולוגיה, הנדסה כימית(-כימיה
 וון הגן האקולוגי.מומלץ לתת את הדעת לפיתוח החצר הפנימית הגדולה בין אגפים קנדה וקומפטון וחיזוק ציר רגלי ממנה לכי 
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730,740 - הפקולטה להנדסה כימית והפקולטה להנדסת מזון

 אמיר פרוינדליך' אדר, 11-11-5112תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 ש וולפסון"עהפקולטה להנדסה כימית 
 הפקולטה להנדסת מזון וביו טכנולוגיה

 
 

 ר   "מ 1,751 -הנדסה כימית; שטח כולל
 ר "מ 6,674  -הנדסת מזון וביו טכנולוגיה

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 741,741 (.SupNum)מספר ספ 

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (5112יולי )חזית הכניסה הצפונית מציר הטבעת  (מסומן ירוק במפת התמצאות)' מ 142-122 (קו גובה)מיקום 

 (741) 1176, (741) 1175 שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 1165)והפקולטה לכימיה ( מימין, 1126)במרכז הפקולטה לפיזיקה , (1167)ון למעלה קריית הטכני
 .להנסה כימית' משמאל ניתן להבחין ביסודות הפק. שתיהן בתכנונו של נחום לזקינד, (משמאל

 
פרי תכנונו של , מגדל השמש של המכון הקנדי לאנרגיה בצכון וויצמן; משמאל

 (1111)משה הראל ודני קרוון 
 

 המבנהמתכנן 

 
 (י הראל בלבד"ע 741, 741) נחום זלקינד ומשה הראל

 
סיים לימודי אדריכלות באקדמיה (. 1112-1176)יליד רוסיה  -נחום זלקינד

. היגר מרוסיה לברלין ולאחר מכן 1117פטרסבורג בשנת סנט המלכותית לאמנות ב
 .וןולימד אדריכלות בטכניעלה ארצה ,  1144בשנת , עם עליית הנאצים לשלטון

בתחרות לתכנון התחנה , יחד עם האדריכל ורנר יוסף ויטקובר, זכה 1144שנת ב
תיכנן  -41וה  -41שנות ה ב "(.התחנה הישנה)"אביב -המרכזית החדשה בתל

" אוקבה"החרושת -וכן את בית, ובהם שיכון אגרובנק בחולון, זלקינד בתי מגורים
י צוות אגף התיכנון נמנה עם חבר, עם הקמת מדינת ישראל. בראשון לציון

 .הממשלתי בראשות האדריכל אריה שרון
בתחרות  וזכהם . בשותפות משה הראלוצמאי הקים זלקינד משרד ע 1124בשנת 

 כיהן זלקינד כשופט, 1127בשנת . אביב-חולים בתל-לתיכנון שיכון עובדי קופת
  .בתחרות הפומבית לתיכנון משכן הקבע לכנסת ישראל בירושלים

סיים את לימודי הארכיטקטורה בטכניון (. 1151-5111)יליד הולנד  - משה הראל
עלה . של רוטרדם ובמהלך מלחמת העולם השניה היה פעיל במחתרת ההולנדית

יחד תכננו מבנים רבים . הפך לשותפו של זלקינד 1124ובשנת  1121לארץ בשנת 
 .הטכניוןמהם  כמה מהמבנים החשובים במכון ויצמן ברחובות ומספר מבנים בקרית 

 

 התערבויות ותוספות בניה

 
 ;הנדסה כימית 741

 ר"מ 641תוספת קומה בשטח , משה צור 1114
 (ר"מ 771)ולגליזציה ( ר"מ 457)תוספת ספריה , משה צור 5111
 נסקי 'י ויסבגר ביז"ע 41א "בקשה לתמ 5114
 ;מזון וביו טכנולוגיה 741

 (ר"מ 1151)ליזציה ר ולג"מ 5161 תוספת בנייה ויסברג ביזנסקי 5117
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בקו כחול תוספות , 741תוספות בנייה במבנה ( גבול אדום)בצהוב ; מבט על
 .741הבנייה מעל מבנה 

 

 מרחב פתוח ונוף

גן "ייחודו הנופי בשילוב שתי חצרות פנימיות רחבות ידיים  השייכות לטיפולוגיית 
עם עצים ( ר"מ 151/ ר"מ 151)שתי החצרות ". גן על הקרקע"ו" מתווך טופוגרפיה

הגישה אל אחד הגנים . גבוההעם פתיחות נופית , ללא אלמנטים נופיים, בודדים
 6ראה פרק . עם הפרשי גובה בין כניסות המבנה ומפלס הגן, דרך גרמי מדרגות
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הקשר לקמפוס (קונטקסט אורבני)

תכנית קליין

המבנה כמתחם הוקם ברוח תכנית 1972-1975על אף תקופת בנייתו ( (
קליין בשטח אשר יועד ל"רזרבה" במורד ומצפון להנדסה כימית. בהקמתו 
משלים המבנה את רצף הפקולטות אשר נבנו ברוח תכנית קליין ממזרח 

לציר הירוק; חשמל, פיזיקה, כימיה ובקצה סמוך לציר הטבעת הנדסה 
כימית. ייתכן ו"המשמעת" האורבנית והמורפולוגית נשמרה בשל היות אחד 

בן דורו של קליין ומתכנן הפקולטות לכימיה ולפיזיקה. המתכננים (זלקינד)

, המבנה מסומן כחול לצד הציר הירוק במתווה 1962תצלום אוויר 
קליין

 בגבולות קריית הטכניון, מיקום המבנה המיועד 1953מפת קליין 
מסומן אדום

תכנית גלעד

כפקולטה התחתונה והמרוחקת ביותר מלב הקמפוס, תוגנית גלעד כלל לא 
השפיעה עליה למעט השלמת ציר הטבעת (בתכנון קליין)

, המבנה מסומן כחול, ציר התנועה של גלעד מסומן 1972תצ"א 
בגבולות קריית הטכניון, המבנה מסומן אדום1965מפת גלעד אדום, ובירוק "שארית" הציר הירוק של קליין)

התיחסות לציר הירוקגישת רכב מהטבעתמורפולוגיההעמדת המבנה;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות סיכום הקשר לקמפוס 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס מורפולוגיההעמדת המבנהמידת מתן ביטוי לעקרונות תוכנית גלעד; 
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משמעות אדריכלית ואסתטית

עיקר משמעותו האדריכלית של המבנה בשמירה על המורפולוגיה כפי שבאה לידי ביטוי 
בפולטות לכימיה ופיסיקה שקדמו למבנה והוקמו מעליו. 

 קלאסית –עם זאת, בשונה משתי פקולטות אלו שנבנו  בהשפעת אדריכלות אירופאית 
בתכנונו של נחום זלקינד, ניכר כי בשותפות עם משה הראל המבנה קיבל ביטוי מקומי 

. 70בהתאם לסגנון הבנייה המוסדי בישראל בראשית שנות ה-
חזיתות המבנה אינן מצטיינות באיכויות אסתטיות אולם החצרות הפנימיות שבמרכזו 

בעלות חשיבות נופית ואדריכלית כאחת.
ראוי לציון גרם המדרגות הספירלי שבמבואת הכניסה המערבית. ובכלל נדמה שכניסה זו 

היא אחת השרידים האחרונים בקמפוס לקשר בין המבנים והציר הירוק מתוכנית האב 
של קליין.

למבנה נוספו אגפים, קומות וחזיתות כל אחת בסגנון בנייה שונה ועצמאי. 

מימין, מבט לאורכה של החצר הפנימית הגדולה, משמאל גרם המדרגות הספירלי במבואת הכניסה המזרחית 
תוצרת בית (היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון);

לא רלבנטי

> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >סיכום משמעות אדריכלית

משמעות היסטורית

, ככל הנראה בזכות תום תקופת קליין בתכנון בקמפוסהקמת המבנה במידה רבה מייצגת את 
השפעתו של זלקינד על תכנון מתאר המבנה. זהו המבנה האחרון שנבנה בטיפולוגיה של מבני 

הפקולטה של קליין; מקביל לטופוגרפיה, ובליבו חצרות פנימיות, ובין היחידים ש"נהנים" מהציר הירוק.

ובכתום 740, באדום מסומנת הפקולטה להנדסה כימית (1976מימין; תצלום אוויר משנת  (
). 730הפקולטה להנדסת מזון (

משמאל, הפקולטה להנדסה כימית עם הקמתה במורד אשכול הפקולטות כפי שתוכנן בתוכנית 
האב של קליין (מעל ; כימיה, פיסיקה, חשמל, בראש התמונה הפורום ומימינו ביהכ"ס)

 היסטורי >>>> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >>>>סיכום משמעות היסטורית 
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730,740 - הפקולטה להנדסה כימית והפקולטה להנדסת מזון

730,740 | הנדסה כימית 
והנדסת מזון| 4/5

רמת ומצב השתמרות 

; המורפולוגיה הכללית נשמרה, בייחוד בזכות מורפולוגיה
החצרות הפנימיות שבלב המבנה, עם זאת תוספות הבנייה 

וחוסר התאמתם הניפחית והסיגנונית הפרו את האיזון 
וההרמוניה ששררה בין מרכיבי המבנה המקוריים. 

X

למעלה; תכניות קומות המבנה השונות מימין למטה ועם כיוון השעון, השטחים המסומנים בכתום ואדום משלב בנייה ראשון של הפקולטה להנדסה כימית, בחום מסומנים תוספות הבנייה 
ובאפור תוספות בניה מאוחרות.730של הפקולטה להנדסת מזון ( (

השתמר היטב, לרבות החצרות הקשר אורבני ונופי; 
הפנימיות והקשר לציר הירוק.  

X
X

X

מרבית הכניסות המקוריות השתמרו , כניסות וסירקולציה; 
כך גם התנועה במבנים. 

X
X

X

מרבית החללים הותאמו ועודכנו. חללים פנימיים; 

X
X

השתמרו פרטי בניין מקוריים, מרביתם ללא ערך פרטי בניין; 
אסתטי גבוה, ראוי לציון גרם המדרגות במבואת הכניסה 

המערבית.

X
X

מצב השתמרות (תהליכי בליה והרס);
מרבית חלקי המבנה ברמת תחזוקה גבוהה. 

X
X

X

>>>> מבנה ופרטי בניין מקורייםXXXXXXלא ניתן להבחין במקור >>>>סיכום רמת השתמרות 
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730,740 - הפקולטה להנדסה כימית והפקולטה להנדסת מזון

730,740 | הנדסה כימית 
והנדסת מזון| 5/5

  סיכום ומסקנות

 
 קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

 
 

 ממבני הפקולטה ה"ממושמעים ביותר" לתוכנית קליין
 

 אסתטיתאדריכלית או הלמעט החצרות הפנימיות, המבנה אינו מתבלט בחשיבותו ה משמעות אדריכלית ואסתטית

 הקמפוס. ידה רבה מבטא את תום תקופת קליין בתכנוןמב משמעות היסטורית

  אחידות המבנה הופרה בתוספות בנייה בשלל סגנונות עיצוביים. רמת השתמרות

 ודגשים לשימור סיכום הערכה 

 
 .קליין בקמפוס כניתמבנה בעל חצרות פנימיות גדולות, מאחרון המבנים ברוח ת

 חדים הנוגעים לשימור המורשת באתר זה., לא נדרשים צעדים מיולשימור בקמפוס אתריםאין מקום להכלילו ברשימת הבשלב זה 
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750 - מתקן P-Plant לחקר מזון
 אמיר פרוינדליך' ארכ, 32-11-3112תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו , שם המבנה

 
 מתקן חצי חרושתי להנדסת מזון

 (P-PLANT -הנדסת מזון )
 
 
 
 

  ר"מ 3,111; שטח כולל
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 721 (.SupNum)מספר ספ 

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (3112' נוב)מבט כללי אל  המבנה  שלט ההקדשה בחזית המבנה (מסומן ירוק במפת התמצאות)' מ 112-121 (קו גובה)מיקום 

 .1773א בהקמה בשנת "מניתוח תצ, לא ידוע שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מבט כללי מציר הטבעת
 

 מתכנן המבנה

 
 (?משה הראל ) לא ידוע

 
 

 התערבויות ותוספות בניה

 
 
 
 

 לא ידוע
 ת"לא נמצא תיק בניין בארכיון אב

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מרחב פתוח ונוף

 
 לא רלבנטי

 
 

 
 סיכום

 

 
 . כרטיס זה הינו כרטיס חלקי

 יש להשלים תיעוד ראשוני עבור מבנה זה על מנת לגבש הערכה ודגשים לשימור
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760 -  מעבדות למחקר הקרמיקה והגומי
 אמיר פרוינדליך' אדר, 30-11-5312תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 מעבדות למחקר הקרמיקה והגומי

 
 

מחקר הפלסטיקה והגומי לישראל , המכון הישראלי לקרמיקה ולסיליקטים; כיום
 .מ"בע

 
 (33-ות הראשית שנ)ר "מ 223 ( +1521)ר "מ 330; שטח כולל

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 033 (.SupNum)מספר ספ 

 (מסומן ירוק במפת התמצאות)' מ 122 (קו גובה)מיקום 
( למטה) לוח ההקדשה בכניסה למבנה

ויציקת סיליקט קבועה בקיר הכניסה 
 (למעלה)

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (5312' אוקט)המבנה  מבט כללי אל

 היתר בנייה 1521, הנחת אבן פינה 1523 השנת הקמ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מתכנן המבנה

 (שמואל אשר גינצבורג)ג "שא. אדריכל ש
 
 
 
 

 (ג"שא. ש) 33-תוספת אגף מערבי בקומת הקרקע וקומה נוספת במהלך שנות ה התערבויות ותוספות בניה

 
מבט כללי ; משמאל

, )1531)מדרום מערב 
תוספת הבניה מסומנת 

 צהוב
 
 
 
 
 
 

 מרחב פתוח ונוף

 
. 
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760 | קרמיקה וגומי | 2/5

760 -  מעבדות למחקר הקרמיקה והגומי

 
 
 
 
 

  (קונטקסט אורבני)הקשר לקמפוס 

 תכנית קליין

 
 

ממזרח לשטח המיועד לפקולטה  - המבנה נבנה בהתאם לתוכנית קליין 
 (בקצה הציר בעת הקמת המבנה)בסמוך לציר הטבעת , (1691)לכימיה 

י המבנה הוקם בניצב לקו, בשונה מכל יתר המבנים שהוקמו בשלב זה 
דרך שביל רגלי מקשר בין המפלסים  מצפוןהטופוגרפיה והגישה אליו 

 (כימיה והנדסה כימית)הטופוגרפיים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הירוק  שרידי הציר . המבנה מסומן כחול, 1696תצלום אוויר 
 מסומנים בירוק במתווה קליין

נה המיועד מסומן המב, בגבולות קריית הטכניון 1691מפת קליין 
 אדום

 תכנית גלעד
 

 
( מסומן כחול)המבנה . זהתכנית גלעד נערכה כעשור להקמתו של בנין 

 מרוחק מלב הקמפוס ומציר התנועה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ציר התנועה של גלעד מסומן , המבנה מסומן כחול, 1691א "תצ
 המבנה מסומן אדום, בגבולות קריית הטכניון 1699מפת גלעד  (ןהציר הירוק של קליי" שארית"ובירוק , אדום

 התיחסות לציר הירוק גישת רכב מהטבעת מורפולוגיה העמדת המבנה ; תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות  הקשר לקמפוססיכום 

 השתלבות בלב הקמפוס וסגישת רכב מדרך לב הקמפ מורפולוגיה העמדת המבנה ;תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות  
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760 -  מעבדות למחקר הקרמיקה והגומי
  משמעות אדריכלית ואסתטית

 
ובהחצנת חומרי הבניה במרקם יטוי מתן בשל המבנה בהעיקרית משמעותו האדריכלית 

 .ג"כיאה לסגנון הברוטליזם האדריכלי המאפיין את שא, ובעיבוד שונים 
 
ל אגף מימין למבואת הכניסה אגף הקרמיקה והסיליקט ומשמא, המבנה מחולק לשניים  

 . הגומי והפלסטיק 
ובכל פרטי הבנייה ניכר הדגש , תכנון פונקציונאלי כיאה למבנה מעבדות, בחללי המבנה

 .הפשטות והצניעות ניכרים בכל. שניתן לביטוי חומרי הבנייה
 

הדבר בא לידי ביטוי באופן מובהק בפתח הכניסה במרכז המבנה העשוי קיר בטון יצוק 
. משולבת לבנת סיליקט ובה מוטבעת שנת הקמת המבנה ובו( בסגרגציה)באגרגט גס 

גרמי המדרגות בין המפלסים .  הגגון שמעל מנותק מן הקיר ובו רמז לסגנון מודרניסטי
 .וגם בתכנונם הושם דגש על פרטי ניתוק בינם לבין קירות המבנה, יצוקים טרצו 

 
המבנה כולו בנוי , למעט חיפוי קרמיקה כחולה בחזית הדרומית ממערב למבואת הכניסה

לוחות , קירות בלוק חשוף, קירות יצוקים, מרצפות ויציקות טרצו; על טהרת מוצרי הבטון
 . תקרות וקורות בטון מזויין, צמנט בורד

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

למעלה החזית העיקרית של 
, (בתוספת קומה שניה)המבנה 

משמאל תמונות אופיניות 
מהמבנה לשימושים שונים 

 (במוצרי הבטון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ;(היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון)תוצרת בית 
 

 '06-הארכיטקט נמנה על סגל הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון במהלך שנות ה
 
 

 מונומנט<  X XX XXX <מבנה מן השורה  דריכליתמשמעות אסיכום 

 
 

  משמעות היסטורית

 ( 3591ופיסיקה  3599חשמל , 3591קדמו לו אוירונאוטיקה ) מן המבנים הראשונים בקמפוס
 

 
 

 היסטורי מונומנט<<<<  X XX XXX <<<<מבנה מן השורה  משמעות היסטוריתסיכום 
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פרק 5: אתרי מורשת בנויים 760 -  מעבדות למחקר הקרמיקה והגומי

760 | קרמיקה וגומי | 4/5

רמת ומצב השתמרות 

; תוספת הקומה לא גרעה דבר מתכנונו המקורי מורפולוגיה
ואף חזקה אותו, כל שכן שזו נעשתה בסמוך להקמתו ועל ידי 

אותו המתכנן. האגף הצפוני חורג מהמורפולוגיה המלבנית 
אך הוא נסתר מן העין. 

X
X

X

. אין שינוי מהותי בין המצב כיום 60תכניות קומות המבנה מהבקשה להיתר משנות ה-
של המבנה.DWGלתכנון המקורי. בארכיון אב"ת לא קיימות תכניות וקטוריות ( (

למעלה מימין; קומת המרתף, משמאל קומת הכניסה, למטה משמאל קומה א'. 

לא נעשה שינוי בסביבת המבנה הקשר אורבני ונופי; 
המשפיעה על הקשר זה 

X
X

X

הכניסה הראשית והתנועה במבנה כניסות וסירקולציה; 
נותרו כשהיו. 

X
X

X

לא ניכרים שינויים מהותיים בחלוקות חללים פנימיים; 
הפנימיות של המבנה , אם בכלל.

X
X

X

מרבית פרטי הבניין המקוריים במבנה קיימים פרטי בניין; 
ומתפקדים; לרבות ריצוף, חיפוי, מעקות, נגרות ומסגרות בניין 
וכו'. מעט חלונות עץ הוחלפו באלומיניום ונוספו תעלות אוורור 

וצנרת תשתיות. 

X
X

X

מצב השתמרות (תהליכי בליה והרס);
המבנה סובל מתהליכי בלייה הקשורים בקורוזיה במוטות 

הזיון, ניכרים סדקים באלמנטים נושאים ונשירת כיסוי הבטון.

X

>>>> מבנה ופרטי בניין מקורייםXXXXXXלא ניתן להבחין במקור >>>>סיכום רמת השתמרות 
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760 -  מעבדות למחקר הקרמיקה והגומי

760 | קרמיקה וגומי | 5/5

  סיכום ומסקנות

 
 קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

 
 

 המבנה הוקם בהתאם לתוכנית קליין אולם העמדתו בניצב לטופוגרפיה מחריגה אותו מכל יתר מבני הקמפוס בעת זו.
 

 בטא היטב את מגוון השימושים במוצרי הבטון בבנייה.המבנה בסגנון ברוטליסטי מאופק, מ משמעות אדריכלית ואסתטית

 מחמישיית המבנים הראשונים בקמפוס. משמעות היסטורית

 ם הנושאים.. עם זאת הוא סובל מתחזוקה לקויה ומתהליכי בלייה הקשורים בזיון האלמנטי60-המבנה ברמת השתמרות גבוהה מאוד, כמעט ולא נעשו בו שינויים מאז שנות ה רמת השתמרות

 ודגשים לשימור סיכום הערכה 

 
 מבנה מעבדות קטן וצנוע, מבטא את הסגנון הברוטליסטי בקמפוס. ,מבני הקמפוס הראשוניםמ ,אתר בעל ערכי מורשת גבוהים

   
 .תיתכן התערבות משמעותית באתר, כתלות במסקנות תיעוד זה. יש לבצע תיק תיעוד מלא כצעד מקדמי לכל התערבות 
 ץ לקדם סקר פיסי למתן מענה מהיר לבליית הבטון המזויין במבנה.מומל 
  חיפויי כגון;  ריצוף, טיח מקורי,  להקפיד בכל התערבות במבנה ובתחזוקתו השוטפת בשמירה על פרטי בניין מקורייםבשל חשיבותו ההיסטורית של המבנה ורמת השתמרותו הגבוהה יש

 עצים את ערכי האתר.ולה חזקת להתערבוכל על בטון וקרמיקה ונגרות בניין. 
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 אמיר פרוינדליך' אדר, 92-11-9112תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 

 ש פולאק"המכון הלאומי לחקר הבניה ע
 .1229שפעלה החל משנת " התחנה לחקר הבניה"; בעבר

 
 .ישובא ואיש עסקים בתקופת הי"מראשי פיק, מייסד מפעל נשר, מיכאל פולאק

 
המכון הינו אחד ממכוני המחקר הפועלים במסגרת הפקולטה להנדסה אזרחית 

המכון הינו הגוף המופקד מטעם . ושותף בהפעלתו גם משרד הבינוי והשיכון
, כיתות לימוד, מעבדות, בבניין משרדים.  המדינה על בדיקת שיטות בניה חדשות

 רצפת הניסויים ואודיטוריום
 
 
 

לא כל המתוכנן , 1221היתר )ר "מ 3,294במקור מתוכנן , ר"מ 2,121: שטח כולל
 (נבנה

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 512 (.SapNum)פ אמספר ס

 לוחות הקדשה בבניין (מסומן בירוק במפת ההתמצאות)' מ 152-122 (קו גובה)מיקום 
לנעלה )מבטים כלליים אל  המבנה 

אגף המשרדים ולמטה אולם 
 (9112מאי , הניסויים

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות 

 1225 שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,דב כרמי' אדר, משמאל
א פרי תכנון משותף עם "היכל התרבות בתמימין  

 יעקב וזאב רכטר

 מתכנן המבנה

 
 דב כרמי' אדר

 
סיים . 1221זוכה פרס ישראל לאדריכלות לשנת (. 1212-1299)יליד אוקראינה 

במהלך הקריירה שלו עבד במסגרת . עיר גנט בבלגיהב והנדסה לימודי אדריכלות
מבנים בהם בית הועד הפועל של ההסתדרות הכללית  911מספר משרדים ותכנן כ

היכל התרבות בתל , (בשיתוף רם כרמי)בית הדר דפנה , (בשיתוף חבר אדיריכלים)
 משכן הכנסת, בית אל על, (בשיתוף זאב ויעקב רכטר)אביב וביתן הלנה רובינשטיין 

 (. פובזנר ורם כרמי, בשיתוף קלרווין)
 
 

 התערבויות ותוספות בניה

 
 

מסומן ) רם כרמי: אדריכל. אודיטוריום ומעבדה אקוסטית, תוספת מבואה -1292
 .(מימין באדום

 (מסומן בצהוב)רם כרמי : אדריכל. ה לחומרי בנייןהמבדק - 1214
 (מסומן כחול) .שמחה אפק: אדריכל .תוספת קומה - 1221
 (מסומן ירוק)עמירה גלילי : אדריכל. מנהרת הרוחמבנה  - 9111

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מרחב פתוח ונוף

 
מצד צפון ומערב יש נטיעות של . מוקף חורש אינטנסיבי ובעל איכויות נופיות גבוהות

 .עצים בוגרים הסמוכים למבנה ומייצרים חללי שהות מוצלים ואיכותיים
באים לידי ביטוי בחלקו המערבי של  יכות נופית גבוההקשרי פנים חוץ בעלי א

 המבנה ההיסטורי בואכה האודיטוריום
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  (קונטקסט אורבני)הקשר לקמפוס 

 תכנית קליין

 
 
 

( 1953)מיקום התחנה לחקר הבנייה נקבעה בתכנית קליין הראשונה 
. המעלה השטח סמול שטח המיועד לפקולטה לארכיטקטורה

במיקום המיועד )עם זאת המבנה הוקם בשטח טבעת הקמפוס 
באופן המבטא היטב את המורפולוגיה והעמדת המבנה כפי ,  (למטלורגיה

 . שהותוו בתכנית האב
ההקבלה לקוי הטופוגרפיה במקום בנייתו של המכון גרמה להטיה של 

המעבדה ההידראולית ומאוחר יותר )המבנה ביחס למבנים הסמוכים 
 (הפקולטה להנדסה אזרחית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המבנה מסומן כחול לצד הציר הירוק במתווה , 1962תצלום אוויר 
 קליין

מיקום המבנה מסומן ,  בגבולות קריית הטכניון1953מפת קליין 
 מסומן כחול (בתכנית קליין)מיקומו המתוכנן , אדום

 תכנית גלעד
 

 
 
 

ציר התנועה הראשי , תכנית גלעד שנהגתה כעשור לאחר הקמת המכון
. הותווה מעל ומדרום למבנה (דרך לב הקמפוס)

אינו קשור באופן ישיר לקומפלקס לב  (מסומן כחול בסכמה)המבנה 
 .הקמפוס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ציר התנועה של גלעד מסומן , המבנה מסומן כחול, 1972א "תצ
 המבנה מסומן אדום, בגבולות קריית הטכניון 1965מפת גלעד  (הציר הירוק של קליין" שארית"ובירוק , אדום

סיכום הקשר לקמפוס 
 התיחסות לציר הירוק גישת רכב מהטבעת מורפולוגיה העמדת המבנה  ;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס  מורפולוגיה העמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות 
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  משמעות אדריכלית ואסתטית

 
שילוב מבנה משרדים ומעבדה ניסויית עיקר משמעותו האדריכלית של המבנה ב

 . העדכניים בשעתו  ומגוון יישומם לחומרי בניה תוך מתן  ביטוי לחומרי הבנייה
 

הציג לראווה את מגוון השימושים במוצרי הבטון כביטוי לייעודו של דב כרמי ביצירתו 
דרך הבטון , החל מקירוי תקרת הקמטים במעבדה בקמטי בטון מתועשים. המבנה

 . ריצוף ולוחות חיפוי והצללה; האדריכלי החשוף במבנה המשרדים וכלה בחומרי הגמר 
. במבנה ניתן להבחין בביטוי לסגנון המודרניסטי לצד סגנון הברוטליזם השלט בעת זו

 . לצד שימוש בבטון חשוף והחצנת שלד המבנה, אופקיות מודגשת
המערבי למשרדים והמזרחי למעבדות ; במבנה קיימת הפרדה ברורה בין שני האגפים

עם זאת הקשר הפנימי ביניהם קיים הן בתנועה והן במבטים בחלונות תצפית , בנייה
 .(ספק אם אי פעם נבנתה)וגלריה פנימית 

בדומה לכיכר ריסמן )הוקמה בריכת השתקפות , ברחבת הכניסה לאגף המשרדים
מימין לו פסיפס קיר , ומדרום לה פתח כניסה רחב למבנה, (למרגלות הפקולטה לכימיה

(. 1902-1975)מעשה ידי  משה מוקדי  (1956)
וממנו מסדרונות למערב ולמזרח , בפנים הבניין גרם מדרגות מרשים בנוי בטון חשוף

ראו לציון המסדרון המזרחי המרשים  לכיוון האודיטוריום ולו דופן . (לכיוון המעבדה)
 .שקופה המשקיפה אל המדרון המיוער מצפון למבנה 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

משמאל חזית הכניסה לאגף 
המערבי ובקדמתו בריכת 

ככל הנראה צולם  )ההשתקפות 
מתחת מראה ,  (עם חנוכתו

מימין לה , החזית כיום
. המוזאיקה מעשה משה מוקדי

למעלה במרכז החזית 
מימין , הדרומית של המבנה

, מבט למעבדה לחקר הבטון
 .ומתחת מראה המעבדה כיום

 
 

 ;(היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון)תוצרת בית 
עם זאת לתחנה של חקר הבנייה , דב כרמי לא נמנה על סגל בוגרי הטכניון או מוריה

חשיבות רבה בהצגת יכולות הבנייה בבטון על מגוון מוצריו כדוגמא למחקר ,  כמבנה
 .לסטודנטים להנדסה ואדריכלות בטכניון בשעתו, ויישום

 מונומנט>  X XX XXX >מבנה מן השורה  סיכום משמעות אדריכלית

 
 
 

  משמעות היסטורית

.  של הציר הירוקמן המבנים הראשונים בטכניון והראשון שהוקם בחלקו המערבי
הדבר בא לידי ביטוי גם בטכנולוגיית , אחד המבנים החשובים מבחינת חקר הבנייה בארץ אז והיום

 (גג הקמטים)הבנייה של המבנה עצמו 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

גם לה גג , ומימין לו המעבדה ההידראולית, בו ניתן להבחין במכון לחקר הבנייה, 1958-9א משנת "תצ, מימין
 הנפת גמלון –משמאל תמונה מעת הקמת גג הקמטים המתועש  (הגם שהיא מורכבת יותק מורפולוגית)קמטים 

 .להתקנה
 

 היסטורי מונומנט>>>>  X XX XXX >>>>מבנה מן השורה סיכום משמעות היסטורית 
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 רמת ומצב השתמרות 
 

המורפולוגיה , בזכות תוספות בנייה מובחנות דיין; מורפולוגיה
הכללית של המבנה לא נפגעה 

X
X

X
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (חללים פנימיים)תכניות קומות המבנה השונות לפי רמת השתמרותם ; למעלה
 (גלריה במעבדה ואודיטוריום בקצה האגף המערבי)בצהוב מסומנים חללים מתוכננים שפורקו או שכלל לא נבנו 

 
המבנה מוצל בחורש אורנים ובצמחיה ; הקשר אורבני ונופי

מערב גם היא מוצלת -חצר הכניסה מצפון. שיחית מקומית
אולם זו נהרסה , בעבר הכילה גם בריכת השתקפות, אורנים

 וכוסתה בריצוף
 

X
X

 
 

הכניסות המקוריות והתנועה בבניין ; כניסות וסירקולציה
השתמרו היטב למעט הוספת כניסה מהמפלס העליון 

( 1969)לאודיטוריום 
 

 

X
X

 

 
, מרבית החללים הפנימיים השתמרו כשהיו; חללים פנימיים

למעט , חשיבות רבה למבנה המעבדה עצמו שהשתמר היטב
עם זאת ספק אם זו נבנתה אי פעם ', הגלריה ברומה א

 (מסומן צהוב)

X
X

X
 

 
; רבים פרטי הבניין המקוריים שהשתמרו במבנה ; פרטי בניין

. ריצוף ועוד, נגרות  ומסגרות בניין, מדרגות
יש לציין את המוזאיקה מעשה ישי משה מוקדי בחזית 

. הכניסה

X
X

X
 

 
ככלל המבנה במצב ; (תהליכי בליה והרס)מצב השתמרות 

עם זאת יש לתת את הדעת לתהליכי בלייה . תחזוקתי תקין
בני )במוצרי הבטון המזויין השונים המרכיבים את המבנה 

 ( שנה70-קרוב ל
 

X
X

 

 מבנה ופרטי בניין מקוריים>>>>  X XX XXX >>>>לא ניתן להבחין במקור סיכום רמת השתמרות 
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  סיכום ומסקנות

 
 להצטלבות הצירים; הטבעת ודרך לב הקמפוסהמבנה מבטא את עיקרי תכנית האב של קליין. מצוי סמוך  קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

 נה מבטא היטב את ייעודו , הן בשימוש בחומר והן במורפולוגיההמב משמעות אדריכלית ואסתטית

 מן המבנים הראשונים בקמפוס ומבטא את תולדות המחקר והשימוש בבטון בארץ משמעות היסטורית

 חרף תוספות בנייה המבנה המקורי מובחן והשתמר היטב רמת השתמרות

 ודגשים לשימור סיכום הערכה 

 
 מן המבנים הראשונים בקמפוס ובעל חשיבות לתולדות הבנייה ומחקרה בארץ ,רשת גבוהיםאתר בעל ערכי מו

   
 תיעוד זה.והמלצות תיתכן התערבות משמעותית באתר, כתלות במסקנות  לרבות תחזוקה שוטפת. יש לבצע תיק תיעוד מלא כצעד מקדמי לכל התערבות 
 כגון;  ריצוף,  פרזול חלונות  להקפיד בכל התערבות במבנה ובתחזוקתו השוטפת בשמירה על פרטי בניין מקורייםה יש בשל חשיבותו ההיסטורית של המבנה ורמת השתמרותו הגבוה

 ו המקורי של האתר ואת ערכיו.אופי את מועצייו ו חזקי שינויהתערבות וכל  וכיו"ב. פרטי בטון ומעקות, מרזבים, 
  ביטוי באגף המערבילידי  כפי שבאהקשר בין חללי פנים וחוץ יש לשמור ולחזק את. 
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850 - בניין להנדסת קרקע ע"ש הלן ומוריס מאוברגר

אמיר פרוינדליך ' ארכ, 30-11-2015תאריך עדכון  נתונים כלליים

 שם המבנה ושימושיו

 
 
 

 ש הלן ומוריס מאוברגר"בניין להנדסת קרקע ע
 דרכים ושדות תעופה, ש מאורברגר לגיאוטכניקה"בעבר הנין מעבדות ע

 
 

תרם רבות . מראשי התעשיינים בדרום אפריקה ופילנתרופ יהודי, מוריס מאוברגר
ייסד בארץ את קרן מאוברגר לתמוך . להתפתחות ענף הטקסטיל בדרום אפריקה

לימודים גבוהים ותרם כספים רבים להקמת מוסדות אוניברסיטאיים בארץ ובדרום 
 אפריקה

 
כיום הבניין מכיל מעבדות קרקע ומשרדים של הפקולטה להנדסה אזרחית 

ובית הספר הבינלאומי של , וגם סטודיו של הפקולטה לארכיטקטורה, וסביבתית
 , הטכניון

 
 

 (1958)ר " מ1,880במקור , ר" מ2,700; שטח כולל
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 850( .SapNum)מספר ספ 

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (2015מאי )מבט כללי אל  המבנה  שלט הקדשה בבניין (מסומן בירוק במפת ההתמצאות)'  מ175-185  (קו גובה)מיקום 

 (היתר בנייה) 1957שנת הקמה 
 
 

 
 

 
בטרם , מזרחית)חזית הכניסה המקורית 

  (תוספת גלעד
 1957מתוך הבקשה להיתר בנייה 

 
 

 

מתכנן המבנה 

 
 

, (דוסטרובסקי)שלמה דורי 
ל הראשון של "אחיו של אלוף יעקב דורי הרמנטכ,   (1912- 2004)יליד אודסה 

 (. 1951-1965)ונשיא הטכניון ,  (1948-1949)ל "צה
 לא נמצא עליו כל  מידע נוסף

 
 

התערבויות ותוספות בניה 

 
 
 
 

 בתכנון שלמה גלעד (ר" מ740)תוספת אגף , 1979
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

א "ג תצ"משמאל סימון תוספת האגף הדרומי ע
מימין חזית הכניסה לאגף  (מסומן אדום)עדכני 

 (חזית דרומית)החדש 

מרחב פתוח ונוף 

 
 

ממזרח לו שביל משרגות ,  המבנה מוקף כמעט מכל עבריו בחורש אורנים צפוף
. המוליך לגן האקולוגי שלמרגלותיו

מבנה זה מדגים את הפוטנציאל הטמון בתוכנית קליין והקשר בין מבני הפקולטות 
 .לציר הירוק
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  (קונטקסט אורבני)הקשר לקמפוס 

 תכנית קליין

 
 

 . מיקום המבנה תואם את תכנית קליין
המבנה חריג מכל יתר המבנים בקמפוס הפונים צפונה במקביל לקוי 

אולם בהתבוננות במפה הטופוגרפית . בהפנייתו לכיוון מזרח, הטופוגרפיה
באתר המבנה ,; עולה כי דורי התאים את תכנון המבנה במלואו לטופוגרפיה

המבנה הוקם . (אל הוואדי)קווי הטופוגרפיה פונים באופן חד לכיוון דרום , 
היחידי ובאופן שהוא , באופן מקביל לקוי הטופוגרפיה כנדרש מתוכנית קליין

 *.מבין המבנים בקמפוס  הצופה מזרחה אל הציר הירוק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המבנה מסומן כחול לצד הציר הירוק במתווה , 1962תצלום אוויר 
 קליין

מיקום המבנה המיועד ,  בגבולות קריית הטכניון1953מפת קליין 
 מסומן אדום

 תכנית גלעד
 

 
 
 

. תכנית קליין שנהגתה כעשור להקמת המבנה לא השפיעה עליו
בדומה , עם זאת אותו שלמה גלעד שתכנן גם את תוספת האגף המזרחי

כך עשה במבנה זה , לעשייתו האורבנית וחסימת הציר הירוק מהפורום
 .בביטול החזית המזרחית המקורית המשקיפה את הציר הירוק

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ציר התנועה של גלעד מסומן , המבנה מסומן כחול, 1972א "תצ
 המבנה מסומן אדום, בגבולות קריית הטכניון 1965מפת גלעד  (הציר הירוק של קליין" שארית"ובירוק , אדום

 *התיחסות לציר הירוק גישת רכב מהטבעת מורפולוגיה העמדת המבנה  ;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות סיכום הקשר לקמפוס 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס  מורפולוגיה העמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות  
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  משמעות אדריכלית ואסתטית

 
עיקר משמעותו האדריכלית של המבנה בהתמודדות עם מיקום המבנה בטופוגרפיה 

המבנה היחידי מבין מבני בשל הסיטואציה הטופוגרפית זהו ;  ובהתאם לתכנית קליין
במקרה .  בחזיתו העיקרית והארוכההקמפוס הפונה מזרחה ומשקיף אל הציר הירוק

ומשדרת , שואפת לסימטריה, החזית  פורמלית . זה זוהי גם חזית הכניסה של המבנה
ילוב בין דורי מבטא ביצירתו ש.  הדרת כבוד והשפעה סגנונית אירופאית מובהקת

 .אדריכלות אירופאית קלאסית למודרניזם
הדרומי שבהם רבוע ובעל תקרה מרכזית , משני ציד חזית הכניסה אגפי מעבדות

תוך , ביתר החזיתות שלטת הצניעות. מוגבהת להחדרת אור טבעי למעבדה המרכזית
ניכר שימוש נרחב במוצרי הבטון מתועש בעיקר לצרכי . שמירה על חזרתיות ופשטות

אטומות  (אחוריות בשעתו)החיזתות המערביות . הצללה ושימוש בבלוקי בטון חשופים
 .יותר ובהן חלונות צרים ורחבים

-  שמה דגש רב על השתלבות בנוף המקומי ובפיתוח השטחניכר כי תוכניתו של דורי 
טרסות ושביל מדרגות בנויות אבן טבעית מוליכות אל הציר הירוק ולימים הגן האקולוגי 

קומת המסד . (בשעתו ככל הנראה הוליכה לפקולטה לכימיה שמעברו השני של הציר)
 .של המבנה עצמו חופתה באותה אבן ממש

 החזית העיקרית ושביל המדרגות נהרסו עם תוספת האגף המזרחי של גלעד
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

מימין פרטי חזית אגף המעבדות המערבי שימוש במוצרי , (שים לב לפיתוח השטח)משמאל חזית הכניסה המקורית הצופה אל הציר הירוק עם חנוכתה 
 בטון ומסד בחיפוי אבן טבעית כדוגמת פיתוח השטח

 
 ;(היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון)תוצרת בית 

 
 .לא ידוע על מעורבתו של המתכנן בהוראה בטכניון

 מונומנט<  X XX XXX <מבנה מן השורה  סיכום משמעות אדריכלית

 
 
 

  משמעות היסטורית

 .מן המבנים הראשונים בקמפוס
 

 מבין הבודדים שעודנו מבטא את הקשר הנכסף בין המבנים לציר הירוק לפי תכנית קליין
 
 
 

 
 
 

 
משמאל מבט אל המבנה 

- מכיוון צפון60-בראשית שנות ה
ברקע הפקולטה לכימיה , מערב

 .מעברו השני של הציר הירוק
א של הקמפוס "מימין תצ

המבנה בבנייה , 1958בשנת 
קדמו לו , (מסומן אדום)

, הפקולטה לאוירונאוטיקה
אודיטוריום , פיזיקה, חשמל

המעבדה , יל'רצי'צ
ההידראולית והמכון לחקר 

 .הבנייה
 

 

 היסטורי מונומנט<<<<  X XX XXX <<<<מבנה מן השורה סיכום משמעות היסטורית 
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 רמת ומצב השתמרות 
 

צורתו הכללית של המבנה נפגעה מאוד עם ; מורפולוגיה
הן מבחינת ,  (1969גלעד )תוספת האגף המזרחי 

. האוריינטציה הכללית של המבנה והן מבחינת חזותו

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'למעלה קומת קרקע ולמטה קומה א, (חללים פנימיים)תכניות קומות המבנה השונות לפי רמת השתמרותם 

 
המבנה עודנו נהנה מההפניה אל שרידי ; הקשר אורבני ונופי

עם זאת ביטול חזית . הציר הירוק והגן האקולוגי למרגלותיו
הכניסה המזרחית השקופה דורי צמצמה במידה ניכרת הקשר 

. זה
 

X
X

 

 
עם הוספת האגף המזרחי עיקר התנועה ; כניסות וסירקולציה

תוספת זו גם , כאמור. בבניין נעשית דרך מבואת הכניסה שבו
 .ביטלה את הכניסה הראשית ופיתוח השטח שלמרגלותיה

עם זאת בתוך המבנה ההיסטורי התנועה והכניסות מתפקדות 
.  כבעבר

 

X
X

 

 
 מרבית מחללי המבנה השתמרו כבעבר; חללים פנימיים

X
X

X
 

 
נגרות ; מרבית פרטי הבניה השתמרו לרבות; פרטי בניין
עם זאת חלונות . מדרגות וחלונות, ריצוף, מעקות, ופרזול בניין

החזית המזרחית הראשית פורקו עם התקנת האגף החדש 

X
X

 

 
יש , המבנה מתוחזק; (תהליכי בליה והרס)מצב השתמרות 

לתת את הדעת לתהליכי בלייה הקשורים בקורוזיה של הבטון 
 .המזויין

 

X
X

 

 מבנה ופרטי בניין מקוריים<<<<  X XX XXX <<<<לא ניתן להבחין במקור סיכום רמת השתמרות 

 
 

צ 
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  סיכום ומסקנות

 
 לותיו הגן האקולוגיהיחידי מבין המבנים בקמפוס  הצופה מזרחה אל הציר הירוק אז והיום. למרג קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

 אירופית על תכנונו-המבנה המקורי בעל חזות פורמאלית וסדורה, ניכרת השפעה מזרח משמעות אדריכלית ואסתטית
 חזותו הופרה מאוד בשל תוספות בנייה

 ביו הבודדים אשר עדיין מבטאים את הקשר לציר הירוקמראשוני המבנים בקמפוס,  משמעות היסטורית

 המבנה כשלם נפגע מאוד בתוספת הבנייה, מרבית פרטי הבנייה והתנועה באגף המקורי השתמרו היטב ותרמת השתמר

 ודגשים לשימור סיכום הערכה 

 
 ם שעדיין מבטאים את ההקשר הנופי לציר הירוק של קלייןבודדיהמומן המבנים הראשונים בקמפוס  ,אתר בעל ערכי מורשת גבוהים

   
 תיעוד זה.והמלצות תיתכן התערבות משמעותית באתר, כתלות במסקנות  לרבות תחזוקה שוטפת. מלא כצעד מקדמי לכל התערבות יש לבצע תיק תיעוד 
  להקפיד בכל התערבות במבנה ובתחזוקתו השוטפת בשמירה על פרטי בניין מקורייםבשל חשיבותו ההיסטורית של המבנה ורמת השתמרותו הגבוהה יש  

 ו המקורי של האתר ואת ערכיו.אופי עצים אתלהחזק וישאף ל כל שינוי אלמנטי הצללה וכיו"ב.ורי, פרזול חלונות ומעקות, מרזבים, כגון;  ריצוף, טיח מק
  ו השני של ת שמעברוהנדסה כימי חידוש הקשר הרגלי עם הפקולטה לכימיהלבחון  מומלץהנופי, שביל המדרגות לגן האקולוגי ולפקולטה להנדסה חקלאית. קשר ההיש לשמור ולחזק את

 ציר הירוק.ה
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861-863 - הנדסה חקלאית
, אדר' אמיר פרוינדליך 30-11-2015תאריך עדכון נתונים כלליים

שם המבנה ושימושיו

הבנין להנדסה חקלאית
) 861האגף ע"ש שמואל ברודי (האנגר 

) 862האגף ע"ש סאן פרנסיסקו (פקולטה ומגדל המחקר 
) 863מעבדת קרקעות ע"ש י.אדם (

 וכיום הן  אוחדה הפקולטה יחד עם הפקולטה להנדסה אזרחית2002בשנת 
נקראות "הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית". 

בעבר; מתחם הפקולטה להנדסת חקלאית

סמואל ברודי, יזם בתחום הנדל"ן, היה חבר באגודת ידידי הטכניון האמריקאית מאז 
 והיה לה גרעין תומכים בעיר דטרויט (מרביתם 1940. האגודה הוקמה בשנת 1947

שמטרתם הייתה לסייע לנוער בארץ ישראל לרכוש ידע והכשרה  מהנדסים ציוניים)
טכניים וזאת מתוך אמונה כי המדע והטכנולוגיה יתרמו לגדילתה ופיתוחה של 

 וגם לאחריו, הוא ומשפחתו תרמו רבות לטכניון. 1960הארץ. עד מותו בשנת 

 מ"ר, 1,023 מ"ר, אגף סן פרנציסקו (כולל המגדל)1,169שטח כולל; אגף ברודי 
 מ"ר1,648מעבדת קרקע 

(מעבדה ע"ש י.אדם)863(ע"ש סן פרנסיצקו), 862(ע"ש ברודי), SapNum. (861מספר ספ (

מפת התמצאות (המבנה מסומן אדום))2015מבט כללי אל  המבנה (מאי שלט הקדשה בבניין מ' (מסומן בירוק במפת ההתמצאות)160-170מיקום (קו גובה)

חנוכת המבנה 1966 הנחת אבן הפינה, 1964שנת הקמה  (בקירוב)

אדר' אבשלום טהאו, בעת שירותו כסגן 
בצבא ההגנה לישראל. צולם בתחילת 

.50שנות ה-
מימין שרידי מבנה המעונות וחדר האוכל 

בסוסיתא פרי תכנונו 

מתכנן המבנה 

טהאו ). יליד לבוב, פולין. עלה ארצה 1916-2008- (אדר' פרופ' אבשלום (אנטול)
למד  לאחר סיום לימודיו בגימנסיה הפולנית בלודג'. 1936לחיפה בשנת 

1939ובמהלך לימודיו הצטרף לשורות ההגנה. ב-ארכיטקטורה בטכניון בחיפה 
 נשלח ע"י 1944 שנים על אחזקת נשק. בשנת 3נכלא ע"י הצבא הבריטי למשך כ-

סולל בונה לבחריין. במהלך מלחמת העצמאות שב ארצה ונלחם בגבול הסורי 
טהאו שימש כקצין הנדסה  שנה. 15ולאחריה המשיך בקריירה צבאית במשך כ-

 תכנן ופיקח על בניית העמדה הצבאית בסוסיתא 1951-1952בין השנים ובצה"ל 
ועל בניית רכבל המקשר בין סוסיתא לקיבוץ עין גב לשם הובלת אספקה עבור 

תכנן גם שני מבני קבע שעדיין עומדים באתר- חדר האוכל המוצב. בעמדה הצבאית 
שמדרום ל"דקומנוס מקסימוס" של העיר העתיקה סוסיתא ומבנה המעונות מצפון 

לדרך ההיסטורית. במהלך בניית חדר האוכל בתכנונו של טהאו, נחשף חלקה 
 התמנה כאיש 1957בשנת הדרום-מערבי של הכנסיה באתר הארכיאולוגי סוסיתא. 

סגל בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון ושימש כאיש הוראה ופרופסור חבר 
(מקור: אתר ארכיון בית לוחמי הגטאות ודו"ח אתר החפירות בסוסיתא, בפקולטה

2003.(

התערבויות ותוספות בניה 
(מסומן בקו 862 אבשלום טהאו, הוספת שתי קומות לאגף סן פרנסיסקו (–1973 (

אדום בתמונה משמאל). 
ממזרח לאגף ברודי (863, הוספת האנגר גדול (קנטאליועמי גלזמן- 1986 משמאל; החזית המזרחית של ההאנגר ) 861)

לפני שנחסמה בשנות ה-861המקורי ( (
. באדום-תוספת שתי קומות לתכנון 80

המקורי.
מימין; תצ"א המציג את תוספת 

בשנות ה-863ההאנגר ( (מסומן 80)
בצמוד למבנה המקורי   בקו אדום)

(מסומן בכחול).

המבנה משקיף לכיוון דרום אל קצה הציר הירוק של הקמפוס וכיום הגן האקולוגי. מרחב פתוח ונוף 
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הקשר לקמפוס (קונטקסט אורבני)

תכנית קליין

תכנית קליין לא ייעדה בעת הכנתה מבנה עבור פקולטה לחקלאות בתחומי 
הקמפוס אך סימנה מספר מבנים "רזרביים" באזור בו הוקמה לבסוף 

הפקולטה לחקלאות (מסומן בכחול במפה). מיקומה של הפקולטה כאמור 
תואם לשטחים הרזרביים שיועדו לפקולטות עתידיות בסמוך לחלקו הצפון-

מערבי של כביש הטבעת. בעוד שהמבנים בתכנית קליין מסומנים עם 
הפניה צפונית ובניצב לציר הירוק, בפועל נבנתה הפקולטה בהסתה עקב 

התאמה להתעקלות קווי הטופוגרפיה באזור (בדומה לבניין מאוברגר ראה 
מדרום לקומפלקס הפקולטה לחקלאות נ850כרטיס  ותר אזור ירוק, זכר )

 ובו תוכנן מאוחר יותר הגן האקולוגי, עפ"י תכנית לציר הירוק של קליין*,
1978האב של לוינג'ר משנת 

, מיקומו של המבנה מסומן כחול בקצה הציר 1962תצלום אוויר 
הירוק במתווה קליין

 בגבולות קריית הטכניון, מיקום המבנה  מסומן 1953מפת קליין 
כחול

תכנית גלעד

תכנית גלעד הוכנה באותה שנה בה הוגשה הבקשה להיתר של בנין 
הפקולטה לחקלאות. נראה כי תכנית האב שילבה את העמדת המבנה כפי 

שהופיעה בבקשה להיתר. המבנה שממוקם בגבול הצפוני של הטכניון, 
מרוחק מציר תנועה הראשי של גלעד ומלב הקמפוס

, המבנה מסומן כחול, ציר התנועה של גלעד מסומן 1972תצ"א 
בגבולות קריית הטכניון, המבנה מסומן אדום1965מפת גלעד אדום, ובירוק "שארית" הציר הירוק של קליין)

סיכום הקשר לקמפוס 
התיחסות לציר הירוק*גישת רכב מהטבעתמורפולוגיההעמדת המבנה;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס מורפולוגיההעמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות 
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משמעות אדריכלית ואסתטית

עיקר חשיבותו אדריכלית של המבנה בביטוי צרכי הלימוד הייחודיים בפקולטה להנדסה 
חקלאית לצד אימוץ הזרם הברוטליסטי באדריכלות והעיסוק המורפולוגיה. 

. טהרת הבטון החשוף ובפלסטיות שבעיצוב החזית והפתחיםמגדל המחקר נבנה על 
האלמנט הייחודי במתחם הינו האנגר הניסויים ששימש כמעין סככה חקלאית. חזיתות 

 כגון מכילות אלמנטים דקורטיבייםהסככה, הבנויה באופן מתועש מאלמנטי פלדה ופח, 
גגונים קמורים ודוגמא חזרתית של מעויינים המבטאים היטב את עיסוקו של טאהו 

במורפולוגיה. 
האחד , האחד מפלדה והשני מבטון, המגדל והסככה הינם שני אלמנטים מנוגדים

והשני אגררי (הסככה החקלאית). אופקי והשני אנכי , האחד אורבני ומודרני (המגדל)
בתכנונו המקורי של האדריכל טהאו הכיל מתחם הפקולטה לחקלאות מספר מרכיבים: 

האנגר הניסויים, מגדל המחקר, חצר תצוגת כלי החקלאות וטרסה הצופה אליה. בנוסף, 
תוכננו בשטחים הפתוחים סביב הפקולטה מסלולי טרקטורים, בריכת דגים ושטחי עיבוד 

באינטגרציה של שטחי החוץ בפרויקט והקשר בין חקלאי. ייחודו של המתחם טמון 
כקומפלקס עצמאי מרבית המתחם נמוך ותוכנן המבנים השונים לחצר המרכזית. 

 כלפי החצר המרכזית. ואינטרוברטי

 של החזית המערבית הפונה 1965משמאל למעלה; שרטוט משנת 
לחצר המרכזית  

שיועדה להצגת ציוד חקלאי (כגון זה שמוצג בשרטוט). 
משמאל למטה; חזית מזרחית בה מוצגת חזית ההאנגר שנחסמה 

.  80בשנות ה-
)2015מימין למעלה; מבט על המתחם מדרום (יולי 

תוצרת בית (היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון);
 ושימש כאיש 1957טאהו היה איש סגל בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון  החל משנת 

הוראה ופרופסור חבר בפקולטה, עסק במורפולוגיה כפי שהדבר בא לידי ביטוי במבנה 
) 861הפקולטה ובסככה במיוחד (ברודי 

 על הפרת זכויות קנטאליועמי גלזמןם אדריכליהאת הטכניון ואת תבע 1986בשנת 
ממזרח לאגף ברודי (863מבנה ההאנגר גדול (היוצרים שלו באמצעות הוספת (861 .(

ולמרות שהצליח בכך ,  אמנתבמסגרת המשפט נדרש להוכיח שהמבנה שלו הוא יצירה
.פיצוי סימלירק  נפסק לו ,זכה במשפטואף 

> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >סיכום משמעות אדריכלית

משמעות היסטורית

מבנה הפקולטה אינו נמנה על גל הבנייה הראשון בקמפוס, אך אימץ את מרבית 
בין הבודדים 850עקרונות התכנון שלו. כיום לצד בניין הנדסת קרקע (מאוברגר  (

המשמרים את הקשר בין מבנה פקולטה לציר הירוק של קליין והגן האקולוגי כיום. 
תפקיד מפתח ביצירת תשתית חקלאית לפקולטה לחקלאות בטכניון היה זאת ועוד, 

 לפיתוח הארץ בראשית דרכה, כנדבך בהתיישבות הציונית החקלאית בארץ. מודרנית
השינוי במשקלה היחסי של החקלאות בכלכלה העולמית ובישראל הוביל לסגירת 

הפקולטה המקורית לחקלאות ומיזוגה כיחידה בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית. עד 
 מעולם החקלאות בעלי ערך מוזיאליהיום נותרו בשטח הפקולטה ובתוך המבנים פריטים 

. טכנולוגיה החקלאית בארץהתפתחותה של ההמשמשים עדות ל

, ניתן להבחין 60משמאל תצ"א משנות ה-
בבניין עם השלמת הקמתו, מימין למטה 

) 850הפקולטה להנדסת קרקע (מאוברגר 
בתווך 720ולמעלה הפקולטה לכימיה ( (

ביניהם הציר הירוק וכיום הגן האקולוגי. 
מימין ציוד חקלאי היסטורי פזור בשטח 
הפקולטה מאוספי הפקולטה להנדסה 

) 2015חקלאית (יולי 

 היסטורי >>>> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >>>>סיכום משמעות היסטורית 
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רמת ומצב השתמרות 

השתמרה ; המורפולוגיה הכללית של המבנים מורפולוגיה
. תוספת שתי הקומות באגף המקשר בין ההאנגר היטב

למגדל נעשתה שנים ספורות לאחר הקמת המבנה המקורי 
ע"י האדריכל המקורי טהאו ונראית כחלק אינטגרלי מהמתחם 

X
X

X

אין בנמצא קבצים דיגיטליים של המתחם, ככל הנראה מאחר ולא בוצעו במבנים עבודות מאז הקמתם. 
התוכניות מעלה הן מתוך הבקשות להיתר בנייה,  לא נעשו שינויים  משמעותיים בחללים הפנימיים מאז.

ולמטה תכניות אגף ברודי (1964 טאהו 862), משמאל תכניות מפלסי אגף סן פרנסיסקו והמגדל (1986 בתכנון קנט 863למעלה מימין תכנית מהמעבדה ע"ש אדם ( )1964 טאהו 861)

העמדתו של המבנה ביחס לכביש הקשר אורבני ונופי; 
הטבעת של הקמפוס נותרה כפי שהייתה למעט תוספת 

ממזרח .  לא השתמרו בסביבות 863ההאנגר הגדול ( (
הפקולטה מסלולי החרישה ושטחי העיבוד החקלאי שתוכננו 

במקור. המבנה עודנו פתוח לכיוון הגן האקולוגי הממוקם 
באזור הציר הירוק המקורי של קליין.

X
X

; הכניסות המקוריות, גרמי המדרגות כניסות וסירקולציה
והסירקולציה הכללית נשמרו כפי שהיו. 

X
X

X

חללי הפנים השתמרו היטב הן בחלוקה חללים פנימיים; 
הפנימית והן בחומרי הגמר

X
X

X

פרטי בניין מקוריים השתמרו בצורה מיטבית. פרטי בניין; 

X
X

X

ניכר כי תחזוקת מצב השתמרות (תהליכי בליה והרס); 
), בה 861המבנים לוקה בחסר ובמיוחד אגף ברודי (הסככה 

זוהו תהליכי בלייה מתקדמים וראשית תהליכי הרס. 

X

>>>> מבנה ופרטי בניין מקורייםXXXXXXלא ניתן להבחין במקור >>>>סיכום רמת השתמרות 
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  סיכום ומסקנות

 
 קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

 מבטא באופן חלקי את עקרונות התכנון של תכנית קליין.
 

ומבטא בתכנונו את צרכיה הייחודיים של הפקולטה להנדסה  , תכנון מקורי המבוסס על עקרונות מורפולוגיים ושימוש חדשני בחומר מתבטא בעיקר בהאנגר הניסוייםג את תקופתו בסגנון הבניהמייצ משמעות אדריכלית ואסתטית
 חקלאית 

 וק.משמר את תפיסת הקמפוס של קליין והקשר בין מבנה הפקולטות לציר היר משמעות היסטורית
 למבנה תפקיד מפתח בתולדות החקלאות בישראל,  בשטח המבנה אסוף פריטים היסטוריים בעלי חשיבות מוזיאלית

 חרף תחזוקה לקויהזאת רמת השתמרותו הכללית של המבנה גבוהה, הן מבחינת המורפולוגיה ופרטי הבניה,  רמת השתמרות

 ודגשים לשימור סיכום הערכה 

 
 סגנון ותקופה לצד תפקיד מפתח בתולדות החקלאות בישראל.במקוריות זרם אדריכלי, מייצג  ,רשת גבוהיםאתר בעל ערכי מו

   
  וכבסיס לגיבוש אסטרטגית לפיתוח האתר כולו תיק תיעוד מלא כצעד מקדמי לכל התערבותלאלתר יש לבצע.  

 תיעוד זה.והמלצות תיתכן התערבות משמעותית באתר, כתלות במסקנות 
 חיפויי כגון;  ריצוף, אבן,  בשמירה על פרטי בניין מקוריים ,בתחזוקתו השוטפתלרבות  ,להקפיד בכל התערבות במבנהבותו ההיסטורית של המבנה ורמת השתמרותו הגבוהה יש בשל חשי

 ו המקורי של האתר ואת ערכיו.אופי עצים אתלהחזק וישאף ל כל שינוי, פרזול חלונות ומעקות, מרזבים, וכיו"ב. פח
 מבחינת העשייה האקדמיתומלץ לחזק את הקשר בין המתחם לבין הגן האקולוגי שמעליו, הן מבחינת הקשר הפיסי והן מ. 
 ולשלב את אוסף הפריטים ההסטוריים המצויים במקום בפיתוחו העתידי של המתחםההסטורית של הפקולטה לחקלאות  המומלץ להתייחס לחשיבות. 
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אמיר פרוינדליך ' ארכ, 30-11-2015תאריך עדכון  נתונים כלליים

 שם המבנה ושימושיו

 
 

 .'ש אנה בורוביץ"בניין ע, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
 

מעבדות מחשבים וכתות לימוד , הבניין מכיל משרדים
באגף המזרחי שוכן המכון לחקר התחבורה 

 
 
 
 
 
 
 

 (1962היתר הבניה משנת )ר " מ2,622במקור , ר" מ3,907; שטח כולל
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (אדם.ש י"מעבדה ע) 863, (ש סן פרנסיצקו"ע) 862, (ש ברודי"ע) 861( .SapNum)מספר ספ  

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (2015מאי )מבט כללי אל המבנה מצפון  (מסומן בירוק במפת ההתמצאות)'  מ180-185  (קו גובה)מיקום 

  (ניתן היתר בנייה) 1962שנת הקמה 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
מימינו תכנית רעיונית , משמאל אל מנספלד

למתחם מעבדה הידראולית והנדסה אזרחית 
מיקום ) עם מוניו גיתאי 1956שערך בשנת 

 (מבנה הפקולטה מסומן בחץ

מתכנן המבנה 

 
 (,1912-2004 )אלפרד מנספלד

. מתלמידיו של אוגוסט פרה, למד אדריכלות בברלין ובפריס, יליד סנט פטרסבורג
שיתוף פעולה אשר . התיישב בחיפה וחבר למוניו וינרויב,  עלה ארצה1935בשנת 

, מחשובי האדריכלים המודרנים בארץ . עת פתח משרד עצמאי, 1959נמשך עד 
 (עבור תכנון מוזיאון ישראל) 1966חתן פרס ישראל לאדריכלות לשנת 

היה לפרופסור ולדיקן , לימד בפקולטה לאדריכלות בטכניוןבמקביל לעבודתו 
 .הפקולטה

, תכנן את בניין האודיטוריום  בחיפה, בירושליםמוזיאון ישראל תכנון ; בין יצירותיו 
תכנן , "בית אל" ואת בית הכנסת  בית אבא חושי, מוזיאון טיקוטין לאמנות יפניתו

מרכזי ספורט , וכן מרכזי מסחר ראש העין ,כרמיאל ,נצרת ,רבות משכונות חיפה
אחת השכונות המפורסמות שתכנן . גנים ובתי ספר ומרכזי פנאי ותרבות, ונופש

וכן את ככר מאירהוף בקריית  (פרס ראשון בתחרות)בחיפה  היא שער העלייה
. אליעזר

 (1958)המעבדה ההידראולית הסמוכה בטכניון תכנן יחד עם מוניו גיתאי את 
 ובמסגרת זו היתווה את מיקומו וצורתו הכללית של בניין בורוביץ

 

התערבויות ותוספות בנייה 

מסומן אדום -   (י מנספלד"ע)בניית אגף דרומי ותוספת קומה חמישית  - 70-שנות ה
 – (י מנספלד"ככל הנראה ע) תוספת אגף מזרחי – (מעט מאוחר יותר) 70-שנות ה

מסומן כחול 
נוסף גשר  (בניין הפקולטה להנדסה אזרחית החדש) עם הקמת מבנה רבין – 2004

 (מסומן צהוב)מחבר ומעלית 
 (1קומה )שיפוץ רחבת הכניסה ומפלס הקרקע - תחילת העשור הנוכחי 

 
 
 
 
 
 
 
 

א "סימון תוספות הבנייה על תצ
-ותמונה מדרום (משמאל)עדכני 
 (הכניסה לבניין רבין)מערב 

 
 

מרחב פתוח ונוף 

המבנה משלים את  (1958)בהתאם למתווה התכנון של המעבדה ההידראולית 
  (א"ג התצ"מסומן בחץ ע)זו מחופה בחורש אורנים , הדופן הדרומית התוחמת חצר

החזית הדרומית של המבנה החלה מתפקדת , עם הקמת בניין רבין ופיתוח הטיילת
 .בהתאם למתווה קליין 
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  (קונטקסט אורבני)הקשר לקמפוס 

 תכנית קליין

 
 

והן , הן מבחינת האוריינטציה שלו, המבנה הוקם בנאמנות לתכנית קליין 
לפי התוכנית המבנים יוצבו במדרגות טופוגרפיות . בהתאמתו לטופוגרפיה
עם צד אחד הפונה לכביש הטבעת וצד שני הפונה , כשהם פונים אל הנוף

 .אל הציר הירוק
חצר פנימית כבמתווה קליין " כולא"מבחינה מורפולוגית המבנה אמנם אינו 

י "אולם הוא מהווה אחת מדפנות חצר גדולה התחומה מדרום וממערב ע
אגפי המעבדה ההידראטלית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המבנה מסומן כחול לצד הציר הירוק במתווה , 1962תצלום אוויר 
 קליין

המבנה המיועד מסומן ,  בגבולות קריית הטכניון1953מפת קליין 
 אדום

 תכנית גלעד
 

 
 

ואינה נוגעת אליו באופן , תכנית גלעד נהגתה לאחר הקמתו של המבנה
. ישיר

המבנה נמוך במדרגה טופוגרפית מדרך לב הקמפוס ומרוחק למדי מלב 
 .הקמפוס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ציר התנועה של גלעד מסומן , המבנה מסומן כחול, 1972א "תצ
 המבנה מסומן אדום, בגבולות קריית הטכניון 1965מפת גלעד  (הציר הירוק של קליין" שארית"ובירוק , אדום

 התיחסות לציר הירוק גישת רכב מהטבעת מורפולוגיה העמדת המבנה  ;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות סיכום הקשר לקמפוס 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס  מורפולוגיה העמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות  
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  משמעות אדריכלית ואסתטית

 
חשיבותו האדריכלית באופן היסטורי נובעת מהיותו דופן משלימה לפרוייקט מוקדם יותר 

ככזה המבנה מגדיר ,  (ראה משמעות היסטורית) המעבדה ההידראולית; של מנספלד 
האוריינטציה של )חלל עירוני פתוח בעל איכויות נופיות אשר שימש לצרכי הפקולטה 

(. 2004המבנה התהפכה עם הקמת בניין רבין בשנת 
, שלד הבניין מוחצן, המבנה עצמו בנוי בהתאם לתקופה ומשלב סגנון מודרני וברוטליזם

נעשה שימוש בבטון חשוף וחיפוי אבני סיליקט באופן מודולרי כל זאת לצד הדגשת 
בכניסה הראשית נעשה . בחלונות ובאלמנטי הצללה, המימד האופקי בפסי הקומה

, כימיה,פיסיקה,חשמל)המופיע בפקולטות רבות בטכניון " גגון האופנתי"שימוש  ב
. אולם  זה פורק ככל הנראה עם התקנת הגדר למבנה רבין, (קרקע, תעשיה וניהול

השלד מרוכז בחזיתות באופן שכל החלל הפנימי משוחרר מעמודים , המבנה צר ומוארך
. וגמיש לשינויים במחיצות

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
לאחר הוספת הקומה , 70-משמאל המבנה במיטבו בראשית שנות ה

ובניית כמחצית  (בהדגשה אנכית בשונה מיתר קומות המבנה)החמישית 
 .מימין למעלה אותו המבט כיום. מגובה האגף המזרחי

 
 ;(היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון)תוצרת בית 

 
- ועד שלהי שנות ה1949 על סגל הפקולטה לארכיטקטורה החל משנת מנספלד נמנה

חתן פרס . עסק בסטוקטורליזם ומודלריות. '50-דיקן הפקולטה בשנות השימש '(, 80
 . 1966ישראל לאדריכלות לשנת 

המבנה מבטא היטב את יכולותיו ותחום עיסוקו באותה העת וקרוב לוודאי ששימש 
 .כדוגמת מופת לתלמידיו

 

 מונומנט<  X XX XXX <מבנה מן השורה  סיכום משמעות אדריכלית

 
 
 

  משמעות היסטורית

 
 
 
 
 
 

י מנספלד "המבנה הוקם בגל הבנייה השני בקמפוס אך כחלק ממתחם הנדסה אזרחית שהותווה ע
 .המבנה נבנה ברוח אותה התכנית.  1956 (בתכנון המעבדה ההידראולית הסמוכה)וגיתאי עוד בשנת  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

משמאל , (מסומן כחול) מתווה בניין בורוביץ מופיע 1956כבר בשנת , מימין תכנית מנספלד וגיתאי למתחם הנדסה אזרחית והמעבדה ההידראולית
והמעבדה ההידראולית  (חץ כחול)ובבסיסה בניין בורוביץ , מערב ברקע הפקולטות להנדסת קרקע והנדסה חקלאית- מכיוון דרום70-א משנות ה"תצ

 .ביניהם ניתן להבחין בהכנת התשתית לבריכת הנדסה ימית שעתידה לקום (חץ אדום)
 

 היסטורי מונומנט<<<<  X XX XXX <<<<מבנה מן השורה סיכום משמעות היסטורית 
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 רמת ומצב השתמרות 
 

י מנספלד עצמו לאורך "תוספות הבנייה שנעשו ע; מורפולוגיה
. השנים אינן פוגעות במורפולוגיה של ואף מחזקות אותה

(  2004)עם זאת תוספת המעלית החיצונית והגשר הסמוך לה 
פוגמות במעט בצורתו המקורית של המבנה ובמיוחד בכניסה 

ההיסטורית 

X
X

X
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (חללים פנימיים)תכניות קומות המבנה השונות לפי רמת השתמרותם ; למעלה

 
עם הקמת בניין רבין התהפכה ; הקשר אורבני ונופי

והתווך שבין בניין רבין ובורוביץ קיבל , האוריינטציה של הבניין
עם זאת החצר ההיסטורית הכלואה בין . משמעות ותוקף

, בורוביץ והמעבדה ההידראולית מצפון השתמרה ומתפקדת
עם הקמת  (מבטים אל הציר הירוק)חרף סגירתה ממזרח 

. בריכת הנדסה ימית
 

X
X

 

 
התנועה בבניין השתמרה כשהייתה חרף ; כניסות וסירקולציה

גרם המדרגות ההיסטורי . תוספות הבנייה ממערב וממזרח
הכניסות המקוריות . הוא עדיין הקשר הורטיקלי העיקרי בבניין

נפגעה עם  (1קומה )אולם הכניסה הראשית מדרום , השתמרו
 .הקמת הגשר והמעלית החיצונית

 

X
X

 

 
ניכר כי המבנה הוקם באופן שיתאפשרו ; חללים פנימיים

עם זאת כל השינוים נעשו . וכך היה, שינויים במחיצות הפנים
 .באופן התואם את המבנה ואינו פוגם בתנועה בו ובחזיתותיו

X
X

 

 
פרטי בניין רבים השתמרו ובהם גרם המדרגות ; פרטי בניין

עם . חלונות ודלתות, נגרות ומסגרות בניין, מעט ריצף, העיקרי
 (ככל הנראה היו עשויים אסבסט)זאת אלמנטי ההצללה פורקו 

חרף חשיבותם האדריכלית בחזיתות 

X
X

 

 
המבנה מתוחזק ; (תהליכי בליה והרס)מצב השתמרות 

היטב אולם קיימת בעיית איטום בגג המבנה ובתחזוקת 
 (חלונות הזזה במפתחים גדולים)חלונות העץ המקוריים 

 

X
X

 

 מבנה ופרטי בניין מקוריים<<<<  X XX XXX <<<<לא ניתן להבחין במקור סיכום רמת השתמרות 
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  סיכום ומסקנות

 
 קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

 המבנה הוקם ועודנו מתפקד בנאמנות רבה לעיקרי תכנית קליין.
 מגדיר חצר גדולה בינו לבין המעבדה ההידראולית מצפון

 ודרניזם וברוטליזם, מיצירותיו של אל מנספלד חתן פרס ישראל,  מרצה ודיקן בפקולטה לאדריכלות בטכניון. מייצג את התקופה בשילוב מ משמעות אדריכלית ואסתטית

 מעבדה הידראולית( – 1956מגל הבנייה השני בקמפוס, מהווה השלמה למתחם הנדסה אזרחית שתוכנן בשנותיו הראשונות של הקמפוס  ) משמעות היסטורית

 תמר היטב בצורתו המקורית , למעט שינויים פנימיים קלים ופגיעה בחיפוי החזיתותהמבנה הש רמת השתמרות

 ודגשים לשימור סיכום הערכה 

 
 .מבנה המייצג את תקופתו, חלק ממתחם היסטורי ונופי ,אתר בעל ערכי מורשת גבוהים

   
 מומלץ לתעד את המכלול כולוהידראוליקה. הנדסה אזרחית + וח המשולב של מכלול מתחם וכבסיס לגיבוש אסטרטגית לפית יש לבצע תיק תיעוד מלא כצעד מקדמי לכל התערבות 

  כיחידה אחת. 
  חזק י כל שינוי בדגש על פירטי בנייה בחזיתות ובגרם המדרגות. להקפיד בכל התערבות במבנה ובתחזוקתו השוטפת בשמירה על פרטי בניין מקורייםבשל רמת השתמרותו הגבוהה יש

 ו המקורי של האתר ואת ערכיו.אופי עצים אתיו
 יתות האורך של המבנה.זבחהתקנה מחודשת של רפפות הצללה תואמות למקור  מומלץ לבחון שיפור הביצועים האקלימיים של המבנה באמצעות 
  שביניהםחצר ההיסטורית מצפון בין מבני המעבדה ההידראולית וההמבנה להקשר בין יש לשמור ולחזק את. 
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 אמיר פרוינדליך' אדר, 10-00-5102תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 המעבדה להידראוליקה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר"מ 5012; שטח כולל
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 522 (.SupNum)מספר ספ  

מצפון מבט כללי אל  המבנה  ח ההקדשה בכניסה למבנהלו (מסומן ירוק במפת התמצאות)' מ 051-052 (קו גובה)מיקום 
 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (5102מאי )ומדרום 

 הגשת תכניות בניה 0125 שנת הקמה
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .מתחתיו אל מנספלד ,וינרויב-משמאל למעלה מוניו גיתאי
מימין , בתכנון משותף( 0122)משמאל בלוק המגורים רמת הדר 

 בתכנון מנספלד( 0192)יאון ישראל בפתיחתו מוז

 מתכנן המבנה

 (0112-0121)וינרויב ואל מנספלד -מוניו גיתאי
 

היגר . התחנך בברלין ובבאוהאוס דסאו, יליד שלזיה, (0111-0121) מוניו וינרויב
אחד מחלוצי הארכיטקטורה המודרנית . והשתקע בחיפה 0111לארץ ישראל בשנת 
. ומנציגיה הבולטים של מורשת הבאוהאוס בישראל, רץוהתכנון העירוני בא

, בעבודתו מימש את אידאל הבאוהאוס בעיצוב הפרטים ומחשבה על אופן ייצורם
לימד בפקולטה לאדריכלות  .פונקציונאליסט ונודע בתרבות הפרטים הקפדנית שלו

 .מן המרצים המוערכים בטכניוןהיה , 
למד אדריכלות בברלין , רסבורגיליד סנט פט, (0105-5111) אלפרד מנספלד

התיישב בחיפה , עלה ארצה 0112בשנת . מתלמידיו של אוגוסט פרה, ובפריס
 .עת פתח משרד עצמאי, 0121שיתוף פעולה אשר נמשך עד . וחבר למוניו וינרויב

 0199חתן פרס ישראל לאדריכלות לשנת , מחשובי האדריכלים המודרנים בארץ 
 (עבור תכנון מוזיאון ישראל)

היה לפרופסור ולדיקן , לימד בפקולטה לאדריכלות בטכניוןבמקביל לעבודתו 
 .הפקולטה

בניין המנהלה והספרייה , שיפוץ בית הכנסת הגדול בחיפה; פרויקטים משותפים
בית ההסתדרות , מוזיאון וילפריד בקיבוץ הזורע, בניין מייזר בגבעת רם, ביד ושם

 .בלוק המגורים ברמת הדר ועוד, בחיפה

 התערבויות ותוספות בניה
 

 (מפלס עליון)בימי עריכת הסקר משופץ מחציתו של האגף הצפוני 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חלקומימין , של בעת שיפוצים חלקו הצפוני; משמאל; מבנה המעבדה חולק לשניים
 .המקורי ןהדרומי במצב

 

 מרחב פתוח ונוף

 
החצר (. 0125פלד מנס) 521המבנה חובק חצר התחומה בינו לבין בניין בורוביץ 

 .מוצלת בחורש אורנים
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  (קונטקסט אורבני)הקשר לקמפוס 

 תכנית קליין

 
 

בשטח המיועד לפקולטות  ,אם לתוכנית קלייןוהתהוקם במיקום המבנה 
למעשה , הגישה אל המבנה כמתוכנן מציר הטבעת. להידרוטכניקה וקרקע

מערבי המבנה היה לה לקצה ה, בטרם הושלמה הטבעת, בעת הקמתו
 .(א"ראה תצ)

הקשר עם הציר הירוק נחסם במידה רבה עם הקמת הנדסת קרקע 
(9191) 

השווה תכניות )מתווה המבנה עצמו שונה מן המתווה המוצע בתוכנית 
תצורת )הגם שהמורפולוגיה עצמה תואמת למתוכנן ( המבנה ותכנית קליין

L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המבנה מסומן כחול לצד הציר הירוק במתווה , 9191וויר תצלום א
 קליין

המבנה המיועד מיקום , בגבולות קריית הטכניון 9191מפת קליין 
 מסומן אדום

 תכנית גלעד
 

 
מדרום למבנה ציר התנועה , להקמת המעבדהתכנית גלעד נערכה כעשור 

ר הקשר עם הצי .מעבר לפקולטה להנדסה אזרחית והמכון לחקר הבנייה
 .י בניין אולמן"הירוק נותק עם הצרתו ע

אינו קשור באופן ישיר לקומפלקס לב ( כחול בסכמהמסומן )המבנה 
 .הקמפוס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ציר התנועה של גלעד מסומן , המבנה מסומן כחול, 9191א "תצ
 המבנה מסומן אדום, ולות קריית הטכניוןבגב 9199מפת גלעד  (הציר הירוק של קליין" שארית"ובירוק , אדום

 התיחסות לציר הירוק גישת רכב מהטבעת מורפולוגיה העמדת המבנה ; תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות  הקשר לקמפוססיכום 

 סהשתלבות בלב הקמפו גישת רכב מדרך לב הקמפוס מורפולוגיה העמדת המבנה ;תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות  
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השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס מורפולוגיההעמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות 

משמעות אדריכלית ואסתטית

 שיצר משרד וינרויב-מנספלד מן המבנים החדשנייםעיקר משמעותו האדריכלית בהיותו 
ושידע הטכניון בתקופה זו.

במבנה ניכרת ההשפעות פיסוליות מעבודותיו המאוחרות של לה-קורבזיה, לצד שימוש 
 מבית היוצר של מרסל ברויר הברוטליזם הבינלאומיאקספרסיבי בבטון חשוף כדוגמת 

קנזו טנגה ואוסקר נימאייר. 
המקורי שהוקם במבנה המעבדה מבטא היטב הלכי רוח אלו ומשקף את גג הקפלים 

התפנית האופנתית בעבודת המשרד לקראת סוף שותפותם של וינרויב ומנספלד 
). הגג מבטא יעילות קונסטרוקטיבית לצד פתרון ניקוז וניהול מי הנגר. 1959(

זאת ועוד, בכל רחבי המכון ההידראולי ניכרת היטב אהבת הפרטים המודרניים; חופת 
הבטון הדקיקה שבין האגף המערבי למבנה המעבדה, מופע מגדל המים, הפרדת השלד 

מהמילואה, שימוש מגוון במוצרי הבטון, סבכת האוורור וההצללה הראשי הגמלון ועוד.
גמישים מאוד לשימוש בזכות מזעור  חלל המעבדה כמו חלל האגף המערבי (הסדנה)

החלוקות הפנימית ואלמנטים נושאים (למעט טור עמודים מרכזי  במעבדה). 
מן הסקיצות המוקדמות עולה כי המכון הוקם מלכתחילה בתפיסת מתחם עם הפקולטה 
להנדסה אזרחית שעתידה לקום מדרום (בניין בורוביץ), באופן שמבני המכון והפקולטה 

כולאים חצר פנימית גדולה. כיום מוצללת באורנים.

משמאל, סקיצות איזומטריות למכון להידרוטכניקה, למעלה הצעה 
מוקדמת שיועדה לקריה בטירה, למטה ההצעה לנו"ש. שים לב 

להופעתו של בניין בורוביץ העתיד להיבנות שש שנים מאחר יותר 
)1962(

מימין, פרט חזית מבנה המעבדה, שים לב לשימוש בחומרים 
ולסבכת ההצללה בגמלון

תוצרת בית (היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון);

וינרויב ומנספלד כאחד החלו ללמד בטכניון בתקופה זו, והיו מן המרצים המוערכים 
ביותר בפקולטה לאדריכלות.   ניכרת השפעה הדדית בין התנסותם האקדמית-תאורטית 

לפעילות המשרד ובה יושמו פתרונות הרפתקניים יותר מבחינה מבנית ונעשה שימוש 
בטכניקות אקספרסיביות ומובחנות יותר . 

העיסוק במורפולוגיה , השימוש בחומר וההתעמקות בפרטים היו מאבני הייסוד של 
ההוראה בטכניון בעת זו, ובה העת בפעילות המשרד.

המבנה הוקם כיצירה חדשנית לשיכון המכון ההידרוטכני אך ללא ספק שגם למען יראו 
וילמדו

> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >סיכום משמעות אדריכלית
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משמעות היסטורית

(קדמו לו אוירונאוטיקה, חשמל , פיסיקה , ואולם צ'רצ'יל)מראשוני המבנים בקמפוס

תקרת קמטי הבטון, חדשנית מבחינה מבנית , ומשמשת כבשורה לאדריכלים והמהנדסים לעתיד . 
ייתכן ובגג הקמטים נזרע אצל מנספלד זרע ממנו ינבט קונספט מוזיאון ישראל, כמו גם אצל נוימן והקר 

מבנה המעבדות ע"ש דנציגר.
מימין למעלה ונגד כיוון השעון; 

מבט מדרום מערב אל מבנה 
המעבדה (שים לב לגגון הדק), 

מבט כללי אל החצר מדרום-
מזרח למכון ובפרט למגדל 

המים, מבט כללי מצפון-מערב 
אל מבנה המעבדה ומימין למטה 

מבט בחל קומת הקרקע של 
 שים לב לפרטי –המעבדה 

כותרות הבטון)

 היסטורי >>>> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >>>>סיכום משמעות היסטורית 
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  רמת ומצב השתמרות 

המבנה השתמר היטב ללא תוספות בנייה ; מורפולוגיה
 .חיצוניות

XXX
 

 
 ; תכנית השתמרות

חללים בשינויים  -כתום
 , פנימיים קלים

אלמנטים ם וחללי -אדום
 .מקוריים

 (מחסן)תוספת בנייה  -אפור
 

ת לא קיימות "בארכיון אב
( DWG)תכניות וקטוריות 

הסימון על גבי , של המבנה
תכנית כללית של המבנים 

 (8591)בהיתר הבניה 
 

 
הקמת בניין בורוביץ ובריכת החקר  ;הקשר אורבני ונופי

ובמידה רבה חיזקו את החצר , להנדסה ימית לא פגעו
 .התחומה בין המבנים

XX
X

 

 
הכניסה המקורית השתמרה לרבות  ;כניסות וסירקולציה

 .גגון הכניסה המקשר בין האגף המערבי למבנה המעבדה

XXX
 

 
בעיקר באגף , מחיצות פניםשינויים קלים ב ;חללים פנימיים

קומת הקרקע של מבנה  . לרבות הנמכות תקרה, המערבי 
  (צפון דרום)המעבדה חולקה לשניים 

XX
 

 
וריים השתמרו מרבית פרטי הבניין המק ;פרטי בניין

ריצוף מדרגות וחלק , סבכות בטון, תקרות בטון; וביניהם
 מנגרות הבניין

 

XXX
 

 
 ;(תהליכי בליה והרס)מצב השתמרות 

רטיבות בקומת , נאותההמבנה ברמת תחזוקה ככלל 
סדיקה מקומית וקורוזיה בבטון , (איטום יסודות)המרתף 

 מזויין
 

XXX
 

 מבנה ופרטי בניין מקוריים<<<<  X XX XXX <<<<ן במקור לא ניתן להבחי רמת השתמרותסיכום 

 
 
 



פרק 5: אתרי מורשת בנויים

203 אדר' רות ליברטי-שלו | אדר' נוף רקפת סיני | אדר' אמיר פרוינדליך | ינואר 2016
קרית הטכניון  |  המורשת הבנויה והנופית  |  סקר מצב קיים 

875 - המעבדה להידראוליקה

875 | הידראוליקה | 6/6

 

  סיכום ומסקנות

 
 קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

 
 

 הוקם ברוח תכנית קללין במקום שיועד למכון ההידרוטכני בתוכנית האב.
 

 לד ושידע הטכניון בתקופה זו.מנספ-מן המבנים החדשניים שיצר משרד וינרויב משמעות אדריכלית ואסתטית

 מראשוני המבנים ומהחדשנים שבהם  בקמפוס משמעות היסטורית

 חרף תוספות הבנייה והשינויים שנעשו במבנה הוא אחד מן המבנים השמורים מבין בני דורו, הן מבחינה מורפולוגית, סירקולציה ופרטי בניין. רמת השתמרות
 ן נקטע הקשר בין המבנה למשטח הירוק עם זאת עם בניית מבנה  אולמ

 ודגשים לשימור סיכום הערכה 

 
 בקמפוס תמורפולוגיות ה טכנולוגים מבחיניוהחדשנימן המבנים הראשונים  ,אתר בעל ערכי מורשת גבוהים

   
 .יש לבצע תיק תיעוד מלא כצעד מקדמי לכל התערבות  
 והמלצות תיק התיעוד.  תיתכן התערבות משמעותית באתר, כתלות במסקנותישמרו את אופיו המקורי. ו ואת ערכי מועצייו וחזקבאתר י כל התערבות ושינוי 
  יש לשים דגש על ניקוז ואיטום  ,בתחזוקתו השוטפת בשמירה על פרטי בניין מקורייםלרבות להקפיד בכל התערבות במבנה בשל חשיבותו ההיסטורית של המבנה ורמת השתמרותו הגבוהה יש

 טת פעולה יזומה בשיקום בטונים.נאות ונקי
  מזרח התחומה בינו לבין בניין בורוביץ ובריכת הנדסה ימית.-אגפי המכון לחצר מדרוםהקשר בין יש לשמור ולחזק את 
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901-906 - מעונות סגל זוטר ע"ש דוד רוז וברנט שיין

 אמיר פרוינדליך' אדר, 32-11-3112תאריך עדכון   נתונים כלליים

 ושימושיו שם המבנה

 
 מעונות סגל זוטר

 ש דוד רוז וברנט שיין"ע
 
 
 
 
 

 ר "מ 0,1,1; שטח כולל
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11-,19, (.SupNum)מספר ספ 

 (המבנה מסומן אדום)מפת התמצאות  (3112מאי )מבט כללי אל  המבנה  לוח ההקדשה בכניסה למבנה (מסומן ירוק במפת התמצאות)' מ 101-181 (קו גובה)מיקום 

  1,03ככל הנראה  שנת הקמה
 
 
 
 
 
 
 
 

 (מ"י הח"מספרי הסאפ נוספו ע)מתוך הבקשה להיתר בניה 
 
 

 מתכנן המבנה

 
 לא ידוע

 בתוכניות בקשה להיתר לא חתום עורך הבקשה, אין למבנים היתר בנייה
 

התערבויות ותוספות 
 בניה

 
 לא ידוע על התערבויות במבנים מעבר לתחזוקה שוטפת

 
 
 
 
 
 
 

, (12,)משמאל מבנה אופייני בשורה העליונה 
-11,)מימין מבט מרחוק אל השורה התחתונה 

,12) 
 
 

 מרחב פתוח ונוף

 
השורה התחתונה , ורות המבנים חצר אורכית מגוננת ומטופחת בין שתי ש

 משקיפה לצפון( 12,-11,מבנים )
 
 

 סיכום
 

 . כרטיס זה הינו כרטיס חלקי
 יש להשלים תיעוד ראשוני עבור מבנה זה על מנת לגבש הערכה ודגשים לשימור
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, אדר' אמיר פרוינדליך 30-11-2015תאריך עדכון נתונים כלליים

שם המבנה ושימושיו

מרכז הספורט ע"ש סניור 

 מ"ר1,234 שטח כולל; 

SapNum. (910מספר ספ (

מפת התמצאות (המבנה מסומן אדום))2015מבט כללי אל  המבנה (מאי  מ' (מסומן בירוק במפת ההתמצאות)195-205מיקום (קו גובה)

1962שנת הקמה 

 בו ניתן להבחין 70משמאל תצ"א משנות ה-
בשלושת הפקולטות פרי תכנונו של זלקינד 

מלמעלה למטה;
1957הפקולטה לפיסיקה 

1960הפקולטה לכימיה 
1960הפקולטה להנדסה כימית 

מימין למעלה פרספקטיבה לבניין הפקולטה 
), ומתחתיה אגף הכניסה 1956לכימיה (

) 60לפקולטה לכימיה (ברנשטיין, שנות ה-

מתכנן המבנה 

נחום זלקינד, ב.בג ומ. גלפז (לא נמצא מידע אודות השניים האחרונים)

סיים לימודי אדריכלות באקדמיה ). 1895-1976- יליד רוסיה (אדר' נחום זלקינד
.  היגר מרוסיה לברליןולאחר מכן1917פטרסבורג בשנת סנט המלכותית לאמנות ב

ולימד אדריכלות בטכניון  , עלה ארצה 1933עם עליית הנאצים לשלטון, בשנת 
.בחיפה
 זכה, יחד עם האדריכל ורנר יוסף ויטקובר, בתחרות לתיכנון התחנה 1934בשנת 

- 40- וה 30בשנות ה המרכזית החדשה לאוטובוסים בתל-אביב ("התחנה הישנה").
תיכנן זלקינד בתי מגורים, ובהם שיכון אגרובנק בחולון, וכן את בית-החרושת 

"אוקבה" בראשון לציון. עם הקמת מדינת ישראל, נמנה עם חברי צוות אגף התיכנון 
 הקים זלקינד משרד 1953בשנת .הממשלתי בראשות האדריכל אריה שרון

, 1957עצמאי, וזכה בתחרות לתיכנון שיכון עובדי קופת-חולים בתל-אביב. בשנת 
בתחרות הפומבית לתכנון משכן הקבע לכנסת ישראל כיהן זלקינד כשופט

. בירושלים
לפיסיקה את הפקולטה בקרית הטכניון תכנן מלבד מרכז הספורט את הפקולטה 

(בשותפות עם משה הראל)לכימיה, והפקולטה להנדסה כימית

התערבויות ותוספות בנייה 

בסמוך למרכז הספורט  הוקם אולם הספורט ע"ש מירוצניק בתכנון ארכ' משה זרחי 
 - תוספת). בין שני 2007 - תוספת, 1986 - הקמה, 1979והוגדל מספר פעמים (

המבנים קיים כיום קשר וניתן לעבור מאחד לשני. הכניסה משותפת 

מרכז  מתחם הספורט בטכניון (תצ"א עדכני)
ורחבת הכניסה  הספורט ההיסטורי (סניור)

ממזרח לו מוקפים בקו מקוטע כתום

רחבת כניסה פורמאלית גדולה בקדמת המבנה (ממזרח), המבנה נצפה מאוד מרחב פתוח ונוף 
מדרך לב הקמפוס שמעל, התצפית ממנו צפונה נחסמה ע"י תוספות הבנייה
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הקשר לקמפוס (קונטקסט אורבני)

תכנית קליין

מרכז הספורט הוקם בהתאם לתכנית קליין באזור שיועד למגרשי ספורט 
למרגלות מבני המעונות (מעונו ריבקין). 

כיאה לזלקינד וכביתר המבנים שהקים בקמפוס, המבנה תואם את רוח 
תכנית קליין ותפיסתו האדריכלית; מבנים נמוכים מקבילים לטופוגרפיה 

ומשקיפים לצפון. 
המבנה מרוחק מהציר הירוק אך רחבת הכניסה הגדולה ממזרח מקדמת 

את הבאים מלב קמפוס (הטבעת)

, המבנה מסומן כחול לצד הציר הירוק במתווה 1962תצלום אוויר 
קליין

 בגבולות קריית הטכניון, המבנה המיועד מסומן 1953מפת קליין 
אדום

תכנית גלעד

תכנית גלעד נרקמה לאחר הקמת המבנה אולם חיזקה את מעמדו בתכנון 
מתקני ספורט נוספים סביבו. ציר התנועה הראשי משער הטכניון המערבי 

אל דרך לב הקמפוס הותווה במקביל לבניין ומעליו באופן שהמבנה 
והרחבה שממזרח לו "מצאו עצמם" בסמוך לצומת המרכזית ביותר בטכניון 

 דרך לב הקמפוס וציר הטבעת ההיקפי. –
ממבנה למרגלות המעונות בחורש האורנים הפך מרכז הספורט לנקודת 

ציון עירונית בקמפוס

, המבנה מסומן כחול, ציר התנועה של גלעד מסומן 1972תצ"א 
בגבולות קריית הטכניון, המבנה מסומן אדום1965מפת גלעד אדום, ובירוק "שארית" הציר הירוק של קליין)

התיחסות לציר הירוקגישת רכב מהטבעתמורפולוגיההעמדת המבנה;תוכנית קלייןמידת מתן ביטוי לעקרונות סיכום הקשר לקמפוס 

השתלבות בלב הקמפוס גישת רכב מדרך לב הקמפוס מורפולוגיההעמדת המבנה; תוכנית גלעדמידת מתן ביטוי לעקרונות 
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משמעות אדריכלית ואסתטית

נקודת ציון עירונית בקמפוס עיקר משמעותו האדריכלית של המבנה כיום בהיותו 
; ציר הטבעת ודרך הכניסה מהשער המערבי (ציר גלעד). בצומת הצירים העיקריים 

המבנה מציג יכולות הנדסיות גבוהות לפתרון קירוי באמצעות מבחינה היסטורית 
(לצד פתרונות דומים, אך אף אחד מהם אינה גלית; במעבדות תקרת קמטים גלית

דנציגר, אוירונאוטיקה, חקר הבנייה ומהמעבדה ההידראולית). בהיותו נצפה מצומת 
לאיקונה אדריכלית בטכניון.הצירים, הגג הגלי הפך 

השילוב המאפיין את זלקינד בין ההשפעה האירופית-בתכנון חזיתות המבנה ניכר 
המתפתח בארץ בשנים אלו; חיזוק המימד מודניסטית לסגנון הבנייה הרוטליסטי 

האופקי, שימוש נרחב בשקיפות לצד החצנת הקונסטרוקציה והשימוש בבטון חשוף. 
של מבנה הספורט לכיכר ריסמן למרגלות  קיים דמיון בין החצר הקדמית (המזרחית)

הפקולטה לכימיה (גם היא ממזרח למבנה).
חלל המבנה מואר מאוד בזכות קירות מסך בפתחים הצפוניים, בעבר השקיפו אל 

מורדות הכרמל והמפרץ. 

משמאל; מראה אולם הספורט עם חנוכתו, 
מימין מראהו כיום. 

למעלה מראה גג הגלי המוכר מציר הכניסה 
לקמפוס 

למטה; מבט מבפנים אל תקרת הקמטים 
וקיר המסך הצפוני

תוצרת בית (היצירה כביטוי לעשייה האקדמית בטכניון);
 בבניין הספורט הציג לראווה את נחום זלקינד עסק גם בהוראה בטכניון, וביצירתו

סגנונו האדריכלי תוך התמודדות קונסטרוקטיבית עדכנית בקירוי

> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >סיכום משמעות אדריכלית

משמעות היסטורית

ממבני  "הציבור" הראשונים בקמפוס, בדומה למוסדות הפורום אשר הוקמו באותה 
למרכז הספורט חשיבות היסטורית  התקופה (בית הסנאט, הספריה והאודיטוריום)

ותרבותית כמוקד משיכה לקהל הסטודנטים של הקמפוס. 
התהפוכות בסביבת המבנה מבטאות את השינויים הדרמטיים בתכנון הקמפוס. ממרכז 

לנקודת ציון עירונית  ספורט כחלק ממתחם המגורים והמעונות (עפ"י תכנית קליין)
ואיקונה אדריכלית בצומת המרכזית של הקמפוס (מתכנית גלעד ועד ימינו).

המבטא את ההקשר 1962משמאל החזית הצפונית של המבנה בחנוכתו ומימין תצ"א ( (
האורבני בשעתו כחלק ממתחם המעונות

 היסטורי >>>> מונומנטXXXXXXמבנה מן השורה >>>>סיכום משמעות היסטורית 



פרק 5: אתרי מורשת בנויים

אדר' רות ליברטי-שלו | אדר' נוף רקפת סיני | אדר' אמיר פרוינדליך | ינואר 2082016
קרית הטכניון  |  המורשת הבנויה והנופית  |  סקר מצב קיים 

910 - מרכז הספורט ע"ש סניור

910 | מרכז הספורט | 4/5

רמת ומצב השתמרות 

; השתמרה במלואה, תוספות הבנייה הגדולות מורפולוגיה
נעשו במנותק מן המבנה ההיסטורי 

X
X

X

בארכיון אב"ת של הטכניון אין בנמצא קבצים דיגיטליים או מדידה 
עדכנית של מרכז הספורט. התוכניות שמובאות להלן מצולמות 

 למטע קומת הקרקע ומעל –) 1962מבקשת היתר הבנייה המקורית (
 אולם הספורט.–הקומה העיקרית 

באדום מסומנים חללים מקוריים שהשתמרו (אולם הספורט עצמו)
ובכתום חללים שהשתמרו אך נעשו בהם שינויים (חיפוי ומחיצות 
פנים). באפור מסומן אזור בנייה חדשה (המעבר למרכז הספורט 

החדש)

השתנה באופן דרמטי; התצפית צפונה הקשר אורבני ונופי; 
נחסמה בעקבות תוספות הבנייה מצפון, הקשר הבלתי אמצעי 

עם מעונות ריבקין מדרום נותק עם פריצת ציר גלעד (כחלק 
מדרך לב הקמפוס)

X

; השתמרו היטב למעט תוספת המעבר כניסות וסירקולציה
למרכז הבפורט החדש מצפון, כיום משמש ככניסה עיקרית 

לאולם.

X
X

X

אולם הספורט עצמו השתמר במלואו, יתר חללים פנימיים; 
חללי השירות, המקלחות והשירותים הותאמו ושונו במעט.

X
X

מרבית פרטי הבניין המקוריים הוחלפו ועודכנו. פרטי בניין; 

X

המבנה בתחזוקה מצב השתמרות (תהליכי בליה והרס); 
גבוהה, יש לתת את הדעת ותשומת הלב לתהליכי בלייה 

הכורים בשימוש בבטון מזויין ובמיוחד בתקרת הקמטים של 
האולם

X
X

X

>>>> מבנה ופרטי בניין מקורייםXXXXXXלא ניתן להבחין במקור >>>>סיכום רמת השתמרות 
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  סיכום ומסקנות

 
 קונטקסט אורבני  )הקשר תכנון הקמפוס(

 תוכנן בהקשר תכנית קליין למרגלות אזור המעונות וברצף החורש הטבעי.
 שינה מהקשרו עם יישום תכנית גלעד, כיום בעל חשיבות אורבנית כנקודת ציון בקמפוס

 יקונה אדריכלית מוכרת בקמפוס וכנקודת ציון. המבנה מייצג היטב את תקופת בנייתו ואת סגנון האדריכל נחום זלקינדגג הקמטים הגלי משמש כא משמעות אדריכלית ואסתטית

 ממבני ה"ציבור" הראשונים בקמפוס, השינויים בסביבתו המידית מבטאים את השינויים בתכנון הקמפוס כולו )ממתחם מעונות לצומת דרכים( משמעות היסטורית

 המבנה ברמת השתמרות גבוהה חרף הפיתוח האינטנסיבי מסביבו ותרמת השתמר

 ודגשים לשימור סיכום הערכה 

 
 לתפיסות התכנון המשתנות של הקמפוס ושינויים בהקשרהבעל חשיבות כנקודת ציון בקמפוס בזכות משמעותו האדריכלית ו ,אתר בעל ערכי מורשת גבוהים

   
  כצעד מקדמי בעריכת תיק תיעוד מלא )איטום,  תשתיות וכיו"ב(  שוטפת כנקודת ציון בקמפוס יש להתנות כל התערבות לרבות תחזוקה הקמטים בפרט וגגבשל חשיבותו של אולם הספורט

  .לכל התערבות
  של האתר.ו וערכיו אופי את , וכל עוד התערבות המוצעת מחזקת ומעצימהתיעוד זהוהמלצות תיתכן התערבות משמעותית באתר, כתלות במסקנות 
  שממזרח, ובין הרחבה לקמפוסהמבנה לרחבת הכניסה ההיסטורית הקשר בין יש לשמור ולחזק את. 
  ציר הטבעת ודרך לב הקמפוס( ולעצב הגינון בחזית המבנה בהתאם. נצפות המבנה מציר הכניסה ומצומת הדרכיםיש לשמור ולחזק( 
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6.1 סקר אתרים- מבוא ומתודולוגיה

גני פטיוגניםמכלולי נוףמקרא

גבול הקמפוס

210

220
230

405

540

570

580

720

730-740

ב

א

ג

ד
1

6

2

3

4

5

ה

ו

ז

ח

593

210 פטיו צ'רצ'יל........................עמ' 240
220 פטיו סנאט..........................עמ' 243
230 פטיו הספריה המרכזית.........עמ' 247
405 פטיו קופר...........................עמ' 250

540 פטיו פיזיקה )לידוב(.............עמ' 253                                    
570 פטיו אולמן..........................עמ' 256
580 פטיו פישבך.........................עמ' 259
593 פטיו גרינבאום.....................עמ' 262 
720 פטיו כימיה..........................עמ' 265

740,730 פטיו הנדסת מזון
והנדסה כימית............................עמ' 269

מתודולוגיה
סקר השימור הנופי מתייחס לסקירה מעמיקה של שלוש תקופות משמעותיות בהבניית המרחב 

הפתוח של הקמפוס, ולתיעוד וניתוח גנים מרכזיים הקיימים ומתפקדים היום כמרחבים ציבוריים 

תכנית   ,1952 קליין-  תכנית  שונות:  אב  תכניות  לשלוש  מתייחסות  התקופות,  שלושת  פעילים. 

גלעד 1964, ותכנית לויג'ר- 1978. כל תכנית מתייחסת לשלושה נושאים מרכזיים: הציר הירוק 

)'משטח הירק המרכזי' בשפתו של קליין(, לב הקמפוס והתפתחות מערכת התנועה המוטורית 

לאורך תקופות. נושא מרכזי נוסף הוא התפתחות היער, ושילובו בתכנון לאורך תקופות. 

תיעוד הגנים סוקר ששה מתחמים חשובים: גן קיסלאק, הגן האקולוגי , מתחם אוירונאוטיקה, 

הנדסה   מתחם   מוזכר  ריפקין.בנוסף,  מעונות  ומתחם  ריזמן  כיכר  מתחם  הקמפוס,  לב  מתחם 

חפיפה  ישנה   . ובמעבדות  הפתוח,  במרחב  הנמצאים  אלמנטיים  של  יש  עושר  בשל  חקלאית 

גבוהה בין מכלולי נוף למתחמי הגנים. הגנים שמהוים חלק ממכלול נופי או גנים אשר נמצאים 

חצרות  הפטיו-  גני  בטיפולוגיית  זה מתמקד  בנוסף, מסמך  בנפרד.  מצוינים  נוף  למכלולי  מחוץ 

פנימיים שהיו חלק בלתי נפרד מתכנון המבנה, כתפיסה נופית של התאמת המבנה לטופוגרפיה 

תלולה ובינוי בשטח הררי. בתוך גני הפטיו, נסקר גם המתחם ההיסטורי- מתחם הפורום, שתיכנונו 

מלכתחילה היה תיכנון של שלושה מבנים הסובבים מתחם ציבורי- מעין פטיו בקנ"מ מבנני. 

מסקנות מסמך זה נובעות ישירות מהקשר של הקמפוס עם סביבת היער. זוהי מערכת יחסים  

אשר  ששיחררה את הצורך בתכנון גנים מקומיים,  איפשרה לקמפוס הטכניון להתפתח כגן אחד 

גדול, עם מערכת שבילים ומוקדי שהות בקנ"מ משתנה, אך עם אפיון נופי דומה. 

מבוא
כשנטעו הבריטים יערות אורנים לרווחת הציבור בשנות השלושים של המאה שעברה,  בגבעות 

חשופות, שלימים הפכו להיות יערות  הכרמל, הם לא דימיינו לעצמם שעל שטח זה יקום אחד 

ממוסדות ההשכלה המובילים בארץ.   

הטכניון קם על שטח מיוער, ושימר לאורך שנים ממשק עדין בין הקמפוס ליער, בין בנוי לפנוי, 

בין אדם לטבע. ממשק ייחודי זה הינו  הגורם משפיע שעיצב את דמותו את המרחבים הפתוחים 

כפי שהם היום. 

בקפידה  המתוכננים  מתחמים  שני  שלמעט  לראות  ניתן  בטכניון,  הגנים  את  לסקור  בבואנו 

ריסמן(  כיכר  ומתחם  הפורום  )מתחם  אחרים,  נופיים  ואלמנטים  רחבות  עם  פתוחים  כמרחבים 

מרבית הגנים הם תולדה של שימור היער ואימוצו אל המרחב הציבורי כדיפוזיה בין שני גופים 

הפועלים זה מול זה בהערכה מלאה. 

בפרק 3 נסקרה בהרחבה התפתחות היעור לאורך תקופות, והשפעתו של  היער אל  מול מציאות 

הבניה של הטכניון אשר נטמעה בו ו"שיחררה" את הצורך של עיצוב מרחב מגונן ומוקפד בכניסה 

לאדריכלות,  רקע  המייצרת  נופי המהווה  במה  פיתוח  ו"שיחרר" את הסיטואציה של  למבנים, 

ומחווה להאדרת הכניסה. בפרק זה, יסקרו מתחמי הגנים, אשר מהוים כל אחד דוגמאות שונות 

לממשק עם היער ומערכת יחסי גומלין מגוונת. ממצאי סקר זה מראים שכמעט ולא תוכננו גנים  

בטכניון, הסביבה המיוערת הנמצאת בכל מקום שימשה כגן אחד גדול, גן קמפוס הטכניון. 

מכלול נופי לשימור- 
מסדרון אקולוגי 

מכלול נופי לשימור - 
מתחם מיוחד

מכלולי נוף לשימור

גנים

גני פטיו

טיילת לב הקמפוס

גני אוירונאוטיקה

כיכר ריסמן

הגן האקולוגי

גן לב הקמפוס 1

2

3

4

5

מתחם הנדסה חקלאית 6
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ב

ג

ד

ה

ו
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ח
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6.2 גנים בקמפוס: הגן האקולוגי

הגן האקולוגי ממוקם בקצה הציר הירוק ההיסטורי, בתוואי 
של ערוץ נחל בנקודה הנמוכה ביותר בטכניון. על אף היותו 
1978, כשאדריכל רון לוינג'ר קיבל  מוזכר במסמכים משנת 
"בחצר  מיקומו  הראשונה,  הנופית  האב  תכנית  הכנת  את 
מבחינת  ומרכזי  משמעותי  להיות  לו  איפשר  לא  האחורית" 
בשנת  היתה  הרשמית  הקמתו  קמפוס.  של  כגן  תיפקוד 
 90 ה  שנות   סןף  לקראת  ורק  ננטש,  הוא  בהמשך   .1982
ניסויים  אלמנטים  עם  אקולוגי  כגן  וביסוסו  שיקום  התחיל 
בצמחיה  שימוש  קרקע,  שמור  של  אקולוגיות  ומטודות 
וקרקע.  לצמחיה  הקשורים  ומחקרים  במים,  חסכנית 

הגן הוקם בשטח אשר הווה את אתר הפסולת של הטכניון, 
אשר כללה גם פסולת כימית. צוות התכנון כלל את אדר' נוף 
רון לוינג'ר, שעבד באותה עת על פיתוח תכנית נופית ראשונה 
למחקר  פלטפורמה  לשמש  היתה  הגן  מטרת  לטכניון. 
הפרק  על  שעמדו  עיקריות  בעיות  לשתי  ומענה  ופיתוח, 
הפתוחים.  השטחים  וצמצום  במים  מחסור  תקופה:  באותה 
נוספו  השאר  בין  לגן.  שונים  חלקים  נוספו  ה-2000  בשנות 
תועלת,  צמחי  של  חלקות  קרקע,  לחיפויי  הדגמה  חלקות 
טיפוח מיני עצים, לימוד נושא העמידות לשריפות, שיקום מקווי 
מים ועוד. הושם דגש רב על בניה אקולוגית ותכנון ביוספרי. 

ע"י  ומתוקצב  המוכר  בוטני  כגן  הגן  הוכרז   2011 בשנת 
המדינה. נכון לשנת 2015, הגן עושה מאמצים להפוך לנגיש. 

הגן מורכב מחלקים אינטנסיביים עם טיפול מוגבר, וחלקים 
את  ה"עוטפת"  תיכוני  ים  חורש  צמחית  עם  אקסטנסיביים 
חלקם  ענפה,  שבילים  מערכת  לגן  עבריו.  מכל  הגן  לב 
מוסדרים ומרוצפים, חלקם שבילים בתוך החורש, המייצרים 
טבעי  ניקוז  ערוץ  בבסיס  ממוקם  הגן  אמיתית.  טבע  חווית 
נושאים  וללמוד  לבדוק  המאפשר  דבר  בטכניון,  שעובר 
עילי  בנגר  וטיפול  מים,  רגיש  תכנון  תר"מ-  בתחום  שונים 
הקמפוס.  של  המקומי  הניקוז    מאגן  הגן,  אל  המתנקז 

מיקומו של הגן האקולוגי במורד ערוץ החוצה את הקמפוס, בתוך 
תחום כביש הטבעת ההיקפי. 

מיקומו של הגן האקולוגי בחלק התחתון של הציר הירוק, הרחק 
מלב הקמפוס ההיסטורי ולב הקמפוס הנוכחי. 

סכמת איזורים בגן האקולוגי: 

סכמת רון לוינג'ר- מיקומו של הגן האקולוגי בתכנון נופי ראשון 
גבוהה.  היתה  האקולוגי  הגן  של  חשיבותו  לקמפוס.  שנעשה 
1978 שנה:  לוינג'ר.  רון  לטכניון-  נופית  אב  תכנית  מקור: 

תכנית סכמטית של הגן האקולוגי. שנה: לא ידוע. מקור: ארכיון הטכניון

בנין קרקע

משרדי הגן

לימודים 
כלליים

כביש הטבעת

פקולטה 
לכימיה

ת
אי

קל
ח

ה 
סככ

כביש הטבעת ההיקפי

שטחים אקסטנסיביים: שטחי חורש

שטחים אינטנסיביים: שטחי הגן האקולוגי

1. גן קיסלק
2. הטיילת ע"ש רייסקין והשביל 

ע"ש אוגוסט
3. הגן האקולוגי

המרכז- לב הקמפוס

1

3

2

שנת הקמה: 1982 

מתכנן: אדר' נוף' רון לוינג'ר, פרופ' זאב נאוה 

הרחבה 2002: בוסתן עולמי- אדר' נעם 
אוסטרליץ, אדר' נוף גינה יוגב, אדר' דוד רנוב.

שטח: 20 דונם

מיקום ע"ג מפת הטכניון
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6.2 גנים בקמפוס: הגן האקולוגי

יושלם בהמשך

חממה עם גידול מינים נסיונייםחלקות נסיוניות

פעילות לימודית בגן. 

מבט לכיוון מבנה הכניסה
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6.2 גנים בקמפוס: גן קיסלאק, ניתוח

לוינג'ר  רון  נף  אדריכל  ע"י  זוהה  קיסלאק  גן  מתחם 

עליו  לשמור  ויש  הקמפוס-  ללב  הסמוך  כמתחם 

לב  ומיסוד  חיזוק  לצורך  בניה,  ללא  פתוח  כמתחם 

בפורום(.  ההיסטורי  הקמפוס  לב  )לעומת  חדש  קמפוס 

יער,  שארית  של  סוג  למעשה  הוא  קיסלאק  גן  מתחם 

בתכנית  שינוי  לאחר  הטבעת  כביש  תוואי  משינוי  שנותרה 

בתכנית  מכונות.  להנדסת  הפקולטה  של  מבנים  מיקום 

של  המזרחי  בחלק  מבנים  מספר  ממוקמים  היו  גלעד,  של 

הקמפוס )באופן סכמטי(, וכביש הטבעת היה אמור להקיף 

זה.  ציר  של  הפנימי  בחלק  אותם  ולכלול  ממזרח,  אותם 

בפועל, לאחר השלמת בנין דנציגר, שהיה בנין חלוץ, הוחלט 

לגנוז את התכנית. בעקבות שינויים אלו, עודכן תוואי כביש 

הטבעת והוסט לכיוון מערב. החלק הכלוא בין תוואי הכביש 

החדש ולב הקמפוס נשמר כיער שארית, לימים גן קיסלאק. 

אדר' נוף רון לוינג'ר זיהה איזור זה כריאה ירוקה חשובה לחיזוק 

לב הקמפוס החדש, ותכנן בסמוך אל שטח היער את רחבת 

בית הסטודנט, ומערך שבילים ומדרגות, המשיק לגן קיסלאק. 

הגן הממוקם באזור מרכזי של הקמפוס מעוצב בצורה טבעית 

ופשוטה, מעין מובלעת יער בלב הקמפוס. הנטיעות בו נראות 

אורנים  המערבית  שמחציתו  להבחין  ניתן  אולם  טבעיות 

ניתן   1975 משנת  תצ"א  לפי  ברושים.  המזרחית  ומחציתו 

להבחין שגם הברושים וגם האורנים היו המקום לפני תחילת 

פתוחים,  דשא  מרחבי  שני  מכיל  המיוער  השטח  הפיתוח. 

יער.  בלב  "אחו"  מעין  צפופה.  מיוערת  דופן  ע"י  המוגדרים 

השבילים מעוצבים בקו פשוט החוזר על עצמו במקומות רבים 

ומתפתלים  פראית,  שפה  ואבן  אספלט  הקמפוס:  ברחבי 

פשוטים  פרטים  הם  גם  הממוקמים  הספסלים  הגן.  ברחבי 

מיטבי.  באופן  היער  לאוירת  עצמם  המתאימים  וצנועים 

בקרחות  הנמצאים  עיקריים  משיכה  מוקדי  שני  בגן 

של  מ'   4 כ  של  בגובה  מפלדה,  פסל  מדושאות:  יער 

לתורמים.  כהוקרה  פיסולי  ואלמנט  שמי  יחיאל  האמן 

הנטיעות ממשיכות מזרחה אל המפרדה והבניינים הסמוכים. נוצרת 
"זרימה" של היער אל לב הקמפוס.  בלב השטח המיוער יש שני 

מוקדים פתוחים עם אלמנטים פיסוליים- המשמשים נקודת מיקוד 
וענין בגן. 

מערכת שבילים ענפה חותכת את הגן ומקשרת אותו עם סביבתו. 
ציר הטיילת מהווה עוגן חשוב בארגון מערכת השבילים

תצ"א משנת 1975. מקור: ארכיון הטכניון תכנית גלעד. כביש הטבעת בקטע מזרחי שונה ממצב קיים. 

סכמת מיקום מבנים 
לפקולטה להנדסת מכונות

כביש הטבעת 
ע"פ גלעד

כביש הטבעת 
ע"פ גלעד

כביש הטבעת 
הנוכחי

מתחם 
קיסלאק

גן קיסלאק בתוכניות של אדר' נוף רון לוינג'ר משנת 1978. מקור: 
ארכיון הטכניון. יש התייחסות רק לחלק המערבי. 

כביש הטבעת 
הנוכחי

קטע של מתחם קיסלאק ללא 
התייחסות בתכנית

שנת הקמה: 1978

מתכנן: אדריכל נוף רון לוינג'ר

שטח: 15 דונם

מיקום ע"ג מפת הטכניון
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6.2 גנים בקמפוס: גן קיסלאק, תיעוד מצב קיים

מבט אל שטח מדשאה המוגדר ע"י דופן עם נטיעות צפופות. 

שטח מיוער מזרחי- בעיקר ברושים. תחושת פארק בלב הקמפוס. 

שטח מיוער מערבי  בעיקר אורן הסלע 

שבילי אספלט עם אבן שפה מאבן פראית. אלמנט פיסולי של הפסל יחיאל שמיאלמנט פיסולי להוקרה של תורמים
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6.2 גנים בקמפוס: "לב הקמפוס", ניתוח

חניה הוסב בשנת  שטח מרכזי, אשר בעבר שימש כמגרש 

כל  יכולים  בה  הקמפוס,  של  המרכזית  למדשאה   2000

ומפגשים  שמש  פתוח,  ממרחב  להינות  הטכניון  משתמשי 

בלתי אמצעיים. לגבי אופיו של השטח הייתה התלבטות קשה- 

לבסוף  ירוקה,  כריאה  או  עירונית  ככיכר  עליו לשמש  האם 

לטובת  הטכניון,  נשיא  אז  תדמור, שהיה  זאב  פרופ'  הכריע 

האפשרות השניה מפני שהאמין כי הטכניון אינו עיר וכן כי 

מבחינה כלכלית אפשרות זו עדיפה. הקו העיצובי שנבחר הינו 

פורמלי יותר מהקו שהתווה רון לוינג'ר. קו זה נבחר כדי לכבד 

את הטיילת הסמוכה ולייצר חווית כניסה מרשימה לקמפוס.

בית  של  החניה  מגרש  אל  המגיע  העליון,  בחלקה 

מעין  מאזכר  אשר  מים,  אלמנט  נמצא  הסטודנט, 

בכרמל.  הקיימים  משקע  לסלעי  האופייני  שכבה 

ומשתמשי  הסטודנטים  לרווחת  לשמש  תוכנן  הקמפוס  לב 

הטכניון ביום-יום אולם גם להכיל אירועים והתכנסויות גדולים 

יותר: המזרקה יכולה, כאשר היא יבשה, לשמש לישיבה, כך 

גם המדשאה הרחבה מדורגת כלפי הטיילת שם ניתן להקים 

במה. בעת הצורך, המתחם כולו נהפך למעין אמפיתיאטרון 

וכדומה.  הסטודנט  יום  תרבות,  וארועי  לפסטיבלים  ומרחב 

מצד  המרכזית  בטיילת  גובל  הקמפוס  לב  מתחם 

מתחם  ממערב,  למחשבים  הפקולטה  בנין  צפון, 

מדרום.  חניה  ומגרשי  ממזרח,  הסטודנט  בית 

הדרומי:  האיזור  ברורים:  איזורים  לשני  מחולק  החלל 

המהווה  קיימות  נטיעות  עם  משולבת  נטיעות  רצועת 

ומערכת  ישיבה  מדרגות  של  אלמנטים  עם  מוצלת  דופן 

רחב  דשא  מתחם  הצפוני-  האיזור  מים.  ומפלי  בריכות 

שונים.  תרבות  ואירועי  התכנסויות  המאפשר  ידיים 

ומתכננים  גלגולים,  הרבה  עבר  הקמפוס  לב  מתחם 

)ראה  שונות  אדריכליות  מחשבות  יצרו  רבים 

התקופות(.  לאורך  התפתחות  הקמפוס-  לב  פרק 

הביקורת הגדולה היה על היעדר מקום התכנסות לאירועים 

סטודנטיאלית  פעילות  ומרחב  ספונטני  מפגש  ומקום  מחד, 

את  השיג  זה  שתכנון  לומר  ניתן  רבים.  קמפוסים  המאפיין 

המטרה. הגמישות התפקודית הגבוהה שלו מאפשרת פרוגרמות 

בטכניון.  הסטודנטים  קהל  על  ואהוד  פעיל,  והוא  רבות, 
ביטוי עיצובי של אלמנט מים, המתחכה אחר תופעת טבע מקומית

סכמה של נביעת מעין שכבה

מיקום המתחם- צמוד לטיילת ראשית שמהווה 
את עורק החיים של הטכניון וסמוך  לציר הירוק 

ההיסטורי. 

דופן של מערכת מדרגות 
ואלמנט מים עם בריכות 

ומפלים. 

משטח דשא רחב 
ידיים

משטח דשא רחב 
ידיים

מגרש חניה

רצועת עצים הכוללת את הנטיעות 
של מתחם החניה, ומייצרת רצף 

מוצל גדול. 

ארכיטקוטורה בית הסטודנט מחשבים

חניה

ציר הטיילת

ורי
היסט

ק 
ירו

ר 
צי

חניה

מבט ציפור אל לב הקמפוס מכיוון צפון. מקור: ארכיון הטכניון. שנה: 1999

שנת הקמה: 2000

מתכנן: שלמה אהרונסון אדריכלים

שטח:  6.8 דונם

מיקום ע"ג מפת הטכניון
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6.2 גנים בקמפוס: "לב הקמפוס", תיעוד מצב קיים

לב הקמפוס- מרחב התכנסות המוני

מערכת של מדרגות ישיבה ושילוב של עצים קיימים בריצוף, ורצף מיוער המתחבר אל החניה מדרום

מבט מכיוון מערב מקור: אתר שלמה אהרונסון. מבט מכיוון דרום. תמונת ארכיון. שנה: 2002
שנה: לא ידוע

מערכת של מדרגות ישיבה ואלמנט מים עם מפלים ובריכות. 
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6.2 גנים בקמפוס: מתחם אוירונאוטיקה

המתחם הנופי של מבנה אוירונאוטיקה כולל שטח נרחב של 
יער, עם שבילים ומוקדי אתנחתא היסטוריים המייצרים מערכת 
והן מבחינת התחזוקה. אקסטנסיבית, הן מבחינת השימוש 
יש להניח שסיבת ריחוקו מהמרכז ההיסטורי- גרמה להיווצרות 
מערכת תנועה המשלבת שבילים, מדרגות, ספסלים, ומוקדי 
שהייה לאורך הציר. ניתן לראות מרחב זה כגן לשימור, המגלם 
בתוכו את הסיפורי ההיסטורי של הבנין הראשון , וקישורו אל 
לב הקמפוס, בתנאים של ריחוק- כמגמה תיכנונית מכוונת. 

חלל  עם  טרמינל  מבנה  המזכירה  בצורה  תוכנן  המבנה 
נובעים  ומיקומה  צורתה  אשר  אורכית  מקשת  המורכב 
ארבע  ניצבות  ואליה  במקום  הטופוגרפיים  התנאים  מין 
כיס  גני  מעין  חוץ.  חללי  חמישה  יוצרות  אשר  התרחבויות 
והמבנה  דרכו,  עובר  הגישה  כביש  מקומיים.  פטיו  גני  או   -
דרכו.  והנוף  המבט  של  המשכיות  עם  הכביש  על  "רוכב" 

על  וצופה  הטכניון  ברום  ממוקם  הפקולטה  מבנה 
המשמש  מבט  חיפה-  מפרץ  ועל  הקמפוס  שאר 
הלא  בפקולטה,  והמחקר  הלימודים  למהות  תזכורת 
חשוף,  האזור  היה  הבניין  נבנה  כאשר  התעשייה.  היא 
קק"ל.  ע"י  שניטע  הטכניון  ליער  נושק  הוא  כיום  אולם 
הנטיעות מוקמו באיזורים מערב דרום ומזרח, כך שהדופן הצפונית 
נשארה פתוחה אל המפרץ. בשטח זה ניטעו שיחים ששמרו על 
המבט למרחוק. היום שיחים אלו  גבוהים וסוגרים את המבט. 
הקשר  תרבותי.  וערך  נופי,  ערך  היה  המפרץ  אל  המבט 
החזון  את  שביטא  קשר  היה  והתעשיה,  האקמיה  בין 
והמוטיבציה  המדינה.  ראשית  ימי  תקופה-  אותה  של 
ישראל  את  ולהביא  להמציא  ליצור,  לחדש,  הגבוהה 
המערבי.  העולם  של  והתעשיה  המדע  חזית  אל 
זה לציין שסמל הטכניון- המורכב מסימבול  מענין בהקשר 
עשן. תימרונות  עם  הכבדה  התעשיה  את  סימל  עשן-  של 

חשיבות מתחם אוירונאוטיקה היא בראשוניות המקום, 
ובמיקום המבנה הראשון מחוץ לצנטרום, עם מערכת 
מרכז  אל  אותו  שחיברו  אנתחתא  ואיזורי  שבילים 
הקמפוס. במסגרת תכנון מחודש, יש לבחון את מערכת 
יש  בינהם.  והסירקולציה  השהייה,  מוקדי  השבילים, 
ולאפשר  צפון,  לכיוון  ההיסטורי  המבט  את  לפתוח 
פתיחת מבטים אל המפרץ.  יש לשמר את המעבר דרך 
הבנין ה"רוכב" על השטח ומאפשר לנוף לעבור דרכו. 

מבט אל הכניסה למבנה. מקור: ארכיון הטכניון שנה: לא ידוע

שבילים חיברו את מתחם אוירונאוטיקה, שכן מראש מוקם מחוץ ללב הקמפוס ההיסטורי. 

כביש הטבעת

דופן מיוערת- עצי 
אורן וברוש

צמחית שיחים 
נמוכה

לב הקמפוס ההיסטורי

גן רבקה רוז

חורשת אברהם טולין

המבנה פונה אל המפרץ. מקור: ארכיון הטכניון. שנה: לא ידוע כיתות הפונות אל הנוף. מקור: ארכיון הטכניון. שנה: לא ידוע

סימבול עשן. 
קשר אל התעשייה

שנת הקמה: 1951-1954

מתכנן: אדר' יוחנן רטנר

שטח: 3 דונם )המתחם הקרוב בלבד(

מיקום ע"ג מפת הטכניון
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6.2 גנים בקמפוס: מתחם אוירונאוטיקה, "גני כיס"

מבנה הטרמינל מייצר מפרקים עם חללי חוץ  היכולים להקרא 
כיס"  "גן  כל  מקומיות.  פטיו  חצרות  או  כיס"  כ"גני  גם  נופית 
מוגדר ע"י שלוש דפנות בנויות ודופן אחת הפתוחה של הנוף. 
בכולם החזית אל הנוף היא החזית הרחבה, מה שמשפיע על 
הפרופורציות ומטשטש את טיפולוגית הפטיו הקלאסית- של 
חצר הסגורה ברובה בדופן מבונית. לכל חצר אופי ותפקוד שונה:

גן  מעין  והיוותה  המרצים,  לחדרי  סמוכה  היתה   A חצר 
מרגוע הצמוד למשרדיהם, בו אפשר לנוח ולחשוב מחשבות 
אקדמיות.....החצר פונה אל היער, המהווה מעין דופן רחוקה 
אל המפרץ.  שיש  למבט הפתוח  בניגוד  את המבט,  הסוגרת 
עץ  דובדבן,  )אולמוס,  פרי  ועצי  תרבות  עצים  ישנם  זו  בחצר 
דשא.  ומשטחי  מוקפד  באופן  גזומים  שיחים  זית(,  הדר, 

המבנה  דרך  העובר  הכביש  הכניסה.  מבואת  הינה    B חצר 
מאפשר הורדת נוסעים, והמשך חניה הממוקמת בצד האחורי. 
דבר המזכיר תרבות של החברה הגבוהה, בעולם בו למנהיגים 
)או פרופסורים?( יש נהג צמוד. החצר כולה מרוצפת אספלט, 
והבנין "רוכב" עליה כשער המאפשר המשכיות ורצף של הנוף. 

הסטודנטים.  חצר  ההרצאות.  לחדרי  סמוכה  היתה   C חצר 
ללא  הגן-  של  הקלאסי  המרחב  את  מהווה  היא  למעשה 
זו  חצר  ולמנוחה.  לשקט  המפריעים  תשתיות  של  אלמנטים 
פונה אל כיוון צפון- אל נוף המפרץ- אל נופי התעשיה המחכה 
ליישום הידע הנצבר בין קירות הפקולטה. בחצר זו ממוקם קיר 
זיכרון לבן של אדריכל המבנה- יוחנן רטנר, אשר נפל בהיותו 
היום.  ישיבה שהשתמר עד  טיס בצבא. בסמוך לקיר ספסל 

הכביש  של  המשכו   ,B חצר  של  ישיר  המשך  היא   D חצר 
זו  חצר  מדרום.  הנמצאים  מבנים  אל  הלאה  הממשיך 
משמשת לחניה, היא מרוצפת כולה באספלט, ללא צמחיה. 
 החזית העליונה מעל קומת העמודים אטומה כמעט מפתחים,  

מה שמקנה לחלל זה תחושת "אחוריים" לעומת החצר הקדמית 
משופעת החלונות, המייצרת תחושת חלל חגיגית. חצר E חצר 
זו משמשת לחניה. גם בעבר, היא שמשה לחניה של המבנה. 
מזרח,  לכיוון  זרוע  ושולח  מסתעף  הבנין  את  החוצה  הכביש 
גבוה  נמצאת במפלס  זו  היציאה לחצר  ומסתיים בלב החצר. 
ממפלס החצר, ומערכת של מדרגות ורמפה מתווכות את הגובה. 

ככל הנראה הפיתוח הנופי נעשה ע"י האדריכל, וצוות הגינון 
בחומרים  השימוש  נפרד.  נופי  תכנון  ללא  הקמפוס,  של 
עיצובית  שפה  מיצרת  שפה  וכאבן  כריצוף  פראית  אבן  של 
מקומית,  כשפה  בקמפוס,  המשכה  את  לראות  שניתן 
מעליה.  מתנאשת  ולא  לסביבה  עצמה  המתאימה  צנועה, 

קיר הנצחה לזכר בנו של יוחנן רטנר שנפל כטיס בעת מילוי 
תפקידו. לצד הקיר ספסל ישיבה מאבן שכבות. 

מקור: ארכיון הטכניון. שנה: לא ידוע

קיר הנצחה  שופץ בשנת 2014. הספסל השתמר במצבו הטבעי. 

"גני כיס"  וציר תנועה החודר את הבנין וממשיך הלאה

פרט ניקוז, וריצוף אבן עם אבן שפה של אבן פראית

ADE BC

E

A

B

D

C
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6.2 גנים בקמפוס: מתחם אוירונאוטיקה, תיעוד מצב קיים

חצר A- "גן המרצים". מתחם פתוח אל היער מצד מערב, עם שיחים בגיזום מוקפד, עצי תרבות ופרי, ודשא. מתחם הכניסה לבנין, עם כביש העובר בקומת עמודים. הבנין "רוכב" על השטח ומאפשר המשכיות של המבט. 

חורשת "אברהם טולין". רחבה מרוצפת, קיר זיכרון וספסל ישיבה.  גן רבקה רוז. ספסל ישיבה מכוסה בצימוח של תאנה, סבך שיחי חורש וצמחיה עבותה.  ציר מדרגות המקשר את מתחם אוירונאוטיקה עם 
לב הקמפוס ההיסטורי, דרך גן רבקה רוז. 
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דרך יעקב דוריכביש דוד רוז

6.2 גנים בקמפוס: מתחם ריפקין, ניתוח

כמעונות  המשמשים  מבנים   14 כולל  ריפקין  מתחם 

דונם.     50 של  שטח  על  משתרע  והוא  סטודנטים 

של  והממשק  הפתוח,  השטח  אל  המבנים  של  החיבור 

הרמונית  מערכת  מרחב  מייצר  החצרות  אל  המעונות  חדרי 

ושטח  מפותחים  עצים  הכוללת  סביבתם,  עם  המבנים  של 

ואיכותי.   מוצל  שטח   - יער  חופת  כיסוי   100% כמעט  עם 

בין  היער  והשתלבות  הקיים,  המרחב 

לשימור.  הראויים  ערכים  הינם  המבנים 

ממוקם  ריפקין  מתחם  נופית  מבחינה 

משמעותיים:  כניסה  צירי  שני  בין 

הטכניון.  אל  ההיסטורי  הכניסה  ציר  הינו   רוז   דוד  ציר   .1

ויש לו נוכחות  ציר זה  למעשה הוא כביש העובר בתוך יער, 

יחסית   צר  הכביש  שכן  יער",  "קמפוס  במופע  בולטת 

היא  החוויה  השוליים.   אל  וקרובות  צפופות  והנטיעות 

עירוני.  במקום  נסיעה  מאשר  פארק  בלב  נסיעה  של  יותר 

2. ציר יעקב דורי הינו ציר כניסה ראשי למרכז הטכניון. ציר 

גלעד, אשר מטרתו  ע"י אדר' שלמה   60 ה-  שהותווה בשנות 

לקמפוס.   עירוני  ומופע  בניה  של  אינטסיביות  לייצר  היתה 

אורכית  שבילים  מערכת  יש  המבנים  בין 

הקמפוס.  לב  עם  המעונות  את  המחברת 

המבנים  משופע.  שטח  הינו  ריפקין  מתחם  שטח 

הפרשי  על  ומתגברים  טופוגרפיה,  כמתווכי  משמשים 

בפיתוח.  תמך  בקירות  צורך  ללא  כמעט  הגובה 

נחווה  ריפקין  מעונות  מרחב  כל  וגדרות,  תמך  קירות  בהעדר 

רגל.  להולכי  ברורה  העדפה  עם  הרמוני  מרחב  קיבוצי,  כגן 

עם  מערכת  הינה  בינוי  ובין  היער  עצי  בין  יחסים  מערכת 

המרחב  אל  חודר  שהיער  תחושה  יש  גבוהה.  נופית  ערכיות 

הבנוי: הפרופורציות בין מרחקי המבנים, וגובהם ביחס לעצים 

שותפים  אלה  כל  בהם,  השבילים  מערכת  ושילוב  הבוגרים 

הזמן  עם  בנוסף-  גבוהה.  ערכיות  עם  נופי  מכלול  לקבלת 

יותר  ועם התפתחות העצים  ביטויים בשטח הופך לדומיננטי 

הזמן.   חלוף  עם  היער  דבר המגביר את תחושת  ומשמעותי.  

חתך טיפוסי לאורך מתחם ריפקין

חתך עקרוני במבנה- המבנה כמתווך טופוגרפי. 
מקור: תיעוד מבני הטכניון- צבי אלחייני. שנה: 2008

מיקום ע"ג מפת הטכניון

סכמת תנועה ותיחום מתחם ריפקין

ציר יעקב דורי

שער ראשי

ציר דוד רוז

ציר הולכי 
רגל ראשי

סכמת טיפוסי  בניה מקור: תיעוד מבני הטכניון- צבי אלחייני. שנה: 2008
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סכמת טיפוסי  בניה מקור: תיעוד מבני הטכניון- צבי אלחייני. שנה: 2008

6.2 גנים בקמפוס: מתחם ריפקין, תיעוד מצב קיים

קשר בין שני מבנים, ללא חסימה של המעבר ביניהם. 
מקור: תיעוד מבני הטכניון- צבי אלחייני. שנה: 2008

דרך דוד רוז, ושביל הולכי רגל לצידו. שני צירים אלו מוקפים בעצים בוגרים 
ומטפסים עבותים,  ומייצרים תחושת דרך פארק. 

שביל ראשי של מתחם ריפקין. משמש כציר הולכי רגל ראשי לבאים מהשער הראשי- המערבי, אל לב הקמפוס. 

שביל פנימי בין המבנים. תחושת גן שקט ורגוע. 

קשר בין חדרי הסטודנטים אל השטח הפתוח. אוירה של 
מרחבי קיבוץ. מקור: תיעוד מבני הטכניון- צבי אלחייני. 

שנה: 2008
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6.2 גנים בקמפוס: כיכר ריסמן ומתחם בנין כימיה, ניתוח

פרטי המזרקה- תיאור גרפי של מופע המים בתכנית ובחתך. תכנית פיתוח של כיכר ריסמן. מקור: ארכיון הטכניון. שנה: 1963
מקור: ארכיון הטכניון. שנה:1963 

השטח התחום בין מבנה כימיה למבנה פיזיקה הינו חלל ייחודי 
עם ערכים לשימור: מבנה כימיה מורכב משלושה מבנים צרים 
מבנים  מערב.  מזרח-  בכיוון  השטח  על  היושבים  וארוכים, 
אלו מחוברים במפרקים שונים, ומייצרים מערכת של חצרות 
6.3 חצרות  פטיו-  )ראו פרק  גודל משתנים  פנימיות בסדרי 
מבנה  כימיה(.   מבנה פיזיקה ממוקם מדרום למבנה כימיה, 
וגם בו מערכת חצרות פנימיים.   שני מבנים אלו תוכננו ע"י 
 .)1957  - 1961, פיזיקה  אותו אדריכל- נחום זלקינד )כימיה- 
הדבר בא לידי ביטוי בחזיתות עם אלמנטים דומים כדוגמת 
גיאומטרית החלונות, הטיפול בכניסה עם פרופורציות פרט 
גגון ועוד. שני המבנים הנ"ל קיבלו תוספות בניה לאורך השנים, 
אולם חזיתות אלו הינם החזיתות המקוריות, והן מייצרות חלל 
מלבניים  מבנים  ההיסטורית:  קלין  לסכמת  קלאסי  טיפוסי 
טרסות  מעין  ומייצרים  לאורכה,  הטופוגרפיה  על  היושבים 
שהייה.  ומרחבי  תנועה  לסירקולצית  המשמשות  בינהם, 

בלום  מילר  נוף  אדריכלי  משרד  ע"י  תוכננה  ריסמן  כיכר 
1963. הכיכר ממוקמת מצד מזרח של מבנה כימיה.  בשנת 
פיתוח.  תוספות  ללא  כמעט  מצוין  במצב  נשתמרה  הכיכר 
העיצוב נקי, בקווים אורטוגונליים, עם בחירת חומרים ועצים 
רקע  על  איכותית.  מרגוע  פינת  היום  עד  ומהווה  מקומיים, 
עם  מתוכננים  גנים  ללא  מיוער,  כמרחב  הטכניון  של  היותו 
ריסמן  כיכר  של  ייחודה  בולטת  אינטנסיבי  ופיתוח  רחבות 
גבוהה.  השתמרות  רמת  עם  דופן,  יוצאת  תכנונית  כפעולה 

אחת  בדופן  הפתוחות  חצרות  בחלקן  כימיה  מבנה  חצרות 
עם המשך טבעי ורציף אל השטח הפתוח. מערכת התנועה 
איכותי  מערך  מהוות  הבנין  ודרך  אלו  חצרות  דרך  העוברת 
המבטא קשרי פנים חוץ של הבנין עם השטח הסובב אותו.

המרחב הכולל את השטח התחום בין מבנה כימיה למבנה 
מכלול  מהווה  כימיה,  מבנה  וחצרות  ריסמן   כיכר  פיזיקה, 
היחסים  במערכת  הינם   זה  מכלול  איכויות  ייחודי.  נופי 
שבין  הגבול  את  ומטשטשת  סביבתו   עם  המבנה  של 
שלם.  הוליסטי  מרחב  ומהווה  למתחם,  מבנן  לחצר,  בנין 

הכניסה לבנין פיזיקה )למעלה( והכניסה לבנין כימיה )למטה( 
עם מאפיינים אדריכליים דומים, מייצרים מרחב פתוח ייחודי

חלל ייחודי בין שני מבנים עם 
מאפיינים דומים

הפקולטה לכימיה

הפקולטה 
לפיזיקה

הפקולטה 
לביולוגיה

צירי תנועה מז-מע לצד ודרך המבנה. ניתן 
לראות את כל המרחב כגן פטיו גדול במתחם 

של מבנים המייצרים דופן מבונית ברורה. 

כיכר ריסמן

שנת הקמה: 1963

מתכנן: מילר בלום אדריכלי נוף

שטח: 1.6 דונם
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6.2 גנים בקמפוס: כיכר ריסמן - תיעוד מצב קיים

מזרקה בלב רחבת גרנוליט, עם עצים המצלים על כל המרחב

ספסל אורכי מגרנוליט- כחלק משפה מבט מכיוון צפון מערב
עיצובית נקיה של המקום
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6.2 גנים בקמפוס: מתחם פקולטה להנדסה חקלאית
מבנה הנדסה חקלאית עליון- )דרומי( מבנה סן פרנסיסקו, 

ומבנה מעבדות הנדסה חקלאית תחתון- )צפוני(, מבנה ברודי 

מהווים יחד קומפלקס התוחם שטח פתוח משופע, ומשמשים 

כמערכת לתיווך הטופוגרפיה.  השטח הפתוח בין שני המבנים 

מהווה גם הוא מתווך טופוגרפי ומנצל את הפרשי הגובה לטובת 

ספסלי ישיבה, מעין טריבונות צופות לרחבה גדולה ומישורית. 

לאורך השבילים המובילים למבנה, ולאורך ספסלי הישיבה 

היסטורי  חקלאי  מיכון  של  רבים  אלמנטים  ממוקמים 

ומדרגות  כמוזיאון חוץ  עם תצוגה קבועה. מערכת שבילים 

ביטוי  לידי  בא  היער  עם  הממשק  המרחב.  את  מחברת 

בשילוב  תלול,  קרקע  ושיפוע  ממסלעה  המורכב  במדרון 

בין  חיבור  קיים  תחתון  במבנן  צפופה.  חורש  צמחית  עם 

על  "הרוכב"  מבנה   של  סיטואציה  ומתקבלת  מבנים  שני 

מערב.  כיוון  ל  הנוף  אל  מבט  ומייצר  פנימי,  גישה  כביש 

צפוני(  חלק  פרנצסיסקו  סן  )מבנה  המעבדות  במבנה 

אבני  כדים,  ישנים,  עבודה  כלי  של  מרשים  אוסף  קיים 

המהווים  השנים,  עם  שנאספו  שונים  ומתקנים  בד  בית 

ההיסטורי  והסיפור  השונים,  האלמנטים  ממש.  של  אוצר 

הראויה  מורשת  הינו  החקלאי  המיכון  התפתחות  נושא  של 

הן  בעתיד:  זאת  לבטא  הדרך  את  למצוא  ויש  לשימור, 

ניתן  בו  והדרך  העשיר  המצאי  אל  המתייחס  נופי,  בפיתוח 

בא  שזה  כפי  החקלאית  מורשת  נושא  במיתוג  והן  להציגו, 

השנים.   עם  שהצטבר  ובידע  השונים,  באוספים  ביטוי  לידי 

מבנה סן פרנסיסקו- 
דרומי

חצר עם ממצאים 
היסטורים

מבנה סן פרנסיסקו- מבנה רוכב ע"ג מבנה ומייצר חלון את הנוף

חצר מתווכת טופוגרפיה עם ספסלי ישיבה מדורגים

אבנים שנאספו בשדות

מבנה ברודי- 
צפוני

כלים חקלאיים שנאספו בשדות ובכפרים

כדים שנאספו בשדות ובכפרים

תצוגת כלים חקלאיים היסטוריים
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יישום עקרונות תכנית לוינג'ר ויישום תכנית מילר

6.2 גנים בקמפוס: מערכת התנועה המוטורית והמפרדות

אחת המתנות שקיבל הטכניון מתוכניות העבר הוא ללא ספק 

יחס מיוחד להיותו קמפוס יער, ושילוב של נטיעות לאורך השנים 

בספקטרום של עצי היער המקומיים, כך שמופע היער וייחודו 

של הטכניון כקמפוס יער משולבים זה בזה בצורה ראויה לציון. 

לגורמים,  התשתית  מרכיבי  ופירוק  קיים  מצב  בניתוח 

בחתכי  ששילובם  אלמנטים  מספר  להגדיר  ניתן 

זה: מופע  תפקוד  להמשך  חיוני  הוא  הכביש 

1. שילוב של מפרדות אי רגולריות.  ויצירת מפתחים בתחום 

המפרדה של לפחות 15 מ' )כמו הקיים בכביש הטבעת בצד 

באופן  סדר.  או  גריד  ללא  נטיעות  המאפשרות  מזרח(  צפון 

זה, מתקבלים שני יתרונות- א. ריכוך מופע כביש בחתך שבו 

וחניה בכל צד, לכביש שאינו נתפס ככביש  יש שתי מסעות 

צידי  משני  נטיעות  של  המשכיות  יצירת  ב.  ומאיים.  ראשי 

ייחודית.  יער  ואוירה  רצף  לתחושת  המפרדה  כולל  הכביש, 

הדרך,  זכות  בתחום  עצים  של  קירבה   .2

הכביש. אל  החודר  כיער  לכאורה-  היער  והמשכיות 

3. שימוש בנטיעות  של עצי יער והעדפה של עצים מקומיים 
על פני עצים תרבותיים- לפי תכנון, ולפי הנחיות אדריכל נוף. 

כבישים  בחתכי  הטבעת.  בכביש  מפלסית  הפרדה   .4

של  )ברמה  מפלסית   הפרדה  גבוהה,  תנועה  עוצמת  עם 

המשופע( השטח  ע"פ  הכביש  תנוחה  וריכוך  קרקע,  קפל 

ע"י  מפרדה  של  נופי  ותיווך  הצדדים,  משני  הנתיבים  בין  

יער.  בתוך  תשתית  של  הטמעה  מייצרת  וסלעים  גינון 

הנופיים  האלמנטים  את  לבחון  יש  זאת,  עם  יחד 

ככל  מלאה  הנגשה  ולאפשר  הנגישות,  בראי  הנ"ל 

תתאפשר  הנוף   לריכוך  מפלסית  הפרדה  הניתן. 

הנגשה.  צרכי  עם  קונפליקט  יהיה  לא  בהם  במצבים 

מפרדה אי רגולרית בצד צפון מזרח, עם 
רוחב מקסימאלי של 14 מ'

מפרדה אי רגולרית בצד צפון מזרח, עם 
רוחב מקסימאלי של 14 מ'

ב

א

חתך א
כביש דוד רוז-קטע כניסה- מערבי:

נטיעות צפופות מגיעות עד לסמוך 
למסעה, האינטנסיביות שלהם 

מייצרת תחושת "נסיעה בפארק". 
איכות שיש לשמר. 

חתך ב
כביש דוד רוז- קטע דרום מזרחי:

נטיעות צפופות ומפרדה רחבה עם 
המשך נטיעות מאותו סוג, מייצר 

תחושת המשכיות וחדירה של היער, 
ריכוך מופע הכביש, וקשר נופי  אל 

הסביבה הקרובה. 
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6.2 גנים בקמפוס: מערכת התנועה המוטורית והמפרדות: מצב קיים

נטיעות  במפרדה בספקטרום מינים זהה לנטיעות באיזורים הסמוכים מייצר תחושת המשכיות וחדירת מופע היער אל התשתיות

14 מטר  רוחב מפרדה- 

הפרדה מפלסית בין הנתיבים ושימוש במפרדה כמתווך  טופוגרפי לריכוך מופע כביש ראשי במרקם נופי של מופע יער

מפרדה אי רגולרית, ורחבה מספיק לנטיעות אי רגולריות מעצים את תחושת היער במקום
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6.2 גנים בקמפוס: אלמנטים של ריהוט  יער פארק בקמפוס
בממשק   3 בפרק  בהרחבה  נדון  יער"  "קמפוס  נושא 

לנטיעות  והיחס  הבנוי  השטח  עם  היער  של  הייחודי 

קמפוס  של  המיוחד  הקשר  הפתוח.  במרחב  ושילובם 

עצים  עם  תכנון,  ללא  רבים  פתוחים  מרחבים  משאיר  יער 

ציבוריים.  ומרחבים  למבנים  מאוד  סמוך  המגיע  יער  ונוף 

כחלק מתפיסה זו ניתן לזהות בטכניון שפה בלתי פורמאלית 

ממוקמות  מאולתרות,  הנראה  ככל  רובן  ישיבה,  פינות  של 

והן ממשיכות  סגל,   אנשי  או  ע"י סטודנטים  ספונטני  באופן 

את הנרטיב של "יער- פארק" עם ביטויים פיזיים המוכרים יותר 

מהמקרים  בחלק  ונופש.  פנאי  לפעילות  המוגדרים  ממקומות 

ניתן לזהות מעין "קריצה שובבית" המנכיחה את טביעת ידם 

של הסטודנטים, ואת השפעתם על המרחב אותו הם צורכים. 

צרכי מרחב אקדמי למתחמי  הפיזי של  גם את התרגום  כמו 

ועוד.  לפקולטות  בסמוך  שהייה  איזורי  עישון,  פינות  לימוד, 

"לא  במקומות  הקמפוס,  ברחבי  הפזורים  אלמנטים  אותם 

מאפיין  מהווים  וחורש  עצים  הסובבים  ובאיזורים  מתוכננים" 

מקומי ואולי אף מתווים שפה עיצובית של מערכת יחסים בלתי 

פורמאלית בין השטח הטבעי ולאלמנטים הממוקמים בתוכו. 





קרית הטכניון  |  המורשת הבנויה והנופית  |  סקר מצב קיים 
אדר' רות ליברטי-שלו | אדר' נוף רקפת סיני | אדר' אמיר פרוינדליך | ינואר 2016

פרק 6: אתרי מורשת נופיים בקרית הטכניון
               6.3 גני פטיו

233



פרק 6: אתרי מורשת נופיים

אדר' רות ליברטי-שלו | אדר' נוף רקפת סיני | אדר' אמיר פרוינדליך | ינואר 2342016
קרית הטכניון  |  המורשת הבנויה והנופית  |  סקר מצב קיים 

6.3 גנים בקמפוס: גני פטיו, מבוא
פתרון  והיוו  המבנים,  מתכנית  חלק  היו  הפטיו  גני 

לאיוורור,  נוספת  פתחים  עם  חזית  לקבלת  אקלימי 

הכנסת אור, וחזית נוספת אל נוף גן. גני הפטיו הם 

המבנים  גיאומטרית  של  השאר,  בין   , יוצא  פועל 

הבאה לתווך את הטופוגרפיה, תוך כדי ניצול מדרגות 

ותלול. משופע  בשטח  אופטימלי  ומיקום  גובה, 

פנימית מרוצפת,  הוא חצר   )patio )מספרדית:  פטיו 

המקיף  מהמבנה  ואינטגרלי  מובנה  חלק  המהווה 

הספרדית  באדריכלות  פטיו  המושג  מקור  אותה. 

יותר  מוקדמות  דוגמאות  אך  הביניים,  ימי  של 

המאה  של  בפרס  למצוא  ניתן  זו  אדריכלית  לצורה 

חלל  שימש  הפטיו  במקור,  לספירה.  הראשונה 

נוסף של הבית, התחום מכל עבריו בדפנות הבית, 

כשהוא פתוח כלפי כיפת השמים. התאמה לאקלים 

רוב  נוחה  מטמפרטורה  להנות  ניתן  בו  תיכוני  ים 

חלל  לדייריו  הפטיו  מעניק  זה  באופן  השנה.  ימות 

אינו  לחוץ.  הפנים  בין  בתווך  שנמצא  נוסף  מגורים 

חוץ,  לגמרי  אינו  אך  מקורה,  אינו  כי  פנים,  לגמרי 

קרובות  לעתים  המבנה.  חזיתות  ע"י  מוגדר  הוא  כי 

ברצפתו  בערוגות  השתולה  צמחייה  הפטיו  כולל 

ואלמנטים  ענפים,  עצים  ואף  נוי  שיחי  פרחים,   –

נוי. או בריכת  – באר, מזרקה, תעלת מים  של מים 

שכיחה  הפטיו  טיפולוגיית  כי  לראות  ניתן  בטכניון 

במבנים הראשונים שנבנו  בין שנות ה 50-70. מבנים 

חדשים שנבנו אחרי שנות ה- 80 נעדרים מטיפולוגיה זו. 

שלמה  אדריכל  ע"י  שתוכננו  מהמבנים  אחד 

חצרות  עם  גדול  מבנן  כולל  נבנה(  לא  )אך  גלעד, 

העכשווי  במיקום  הקמפוס   לב  של  בשטח  רבים, 

את  בבירור  לראות  ניתן  וסגו.  אמדו  בנין  של 

מזרח  בכיוון  המבנן,  של  המלבנית  הגיאומטריה 

הקיימים,  לשיפועים  עצמה  המתאימה  מערב, 

המסה  ושבירת  כאיוורור  פטיו  גני  של  ושילוב 

הגדולה לסגמנטים קטנים יותר, בקנ"מ אנושי יותר. 

הנחת המבנים ע"ג השטח מותאמת לטופוגרפיה וגני הפטיו משמשים כמתווך להפרשי הגבהים ולהגדלת שטח 
החזיתות המקבלות אור איורור ונוף.  תצ"א משנת 1972. מקור: ארכיון הטכניון.  

תכנון לב הקמפוס. מערכת של מבננים גדולים 
עם שילוב של חצרות פטיו ביניהם. )אף אחד 
מהם לא בוצע( אדריכל שלמה גלעד. שנות 

ה-70. מקור: ארכיון הטכניון

מבנה צ'רציל

מבנה אולמן

מבנה הספריה המרכזית

כיון שיפוע המדרון

כיוון מדרגות טופוגרפיות

גיאומטרית המבנים באה לתווך את הטופוגרפיה, תוך כדי ניצול 
מדרגות גובה, ומיקום אופטימלי בשטח משופע ותלול. גני הפטיו 

מחלקים את המסה הגדולה לתתי מסות. 

טיפולוגית הפטיו מאפשרת הכפלת החזיתות לתוספת אור, איוורור 
וחזית נוף אל גן פנימי.

כיוון שיפוע המדרון
ט אל הנוף

כיוון מב
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6.3 גנים בקמפוס: גני פטיו, טיפולוגיה

גן על הקרקע
בשטח  הקרקע,  על  נמצא  הגן 

במבנים.  עבריו  מכל  ותחום  מישורי,  

שקיפות  בין  נעות  המבנים  חזיתות 

בלבד,  זכוכית  של  קירות  מלאה- 

אל  הפונים  חלונות  חלקית-  שקיפות 

פתחים.  ללא  אטומות  וחזיתות  החצר, 

ולנפח  הקומות,  למספר  משמעות  יש 

הצמחיה, שכן בכל קומה רמת הניצפות 

תחושה  יש  ראשונות  בקומות  שונה. 

פיזית  יכולת  עם  גן"  בתוך  "להיות  של 

לצאת אליו. בקומות עליונות בגן נצפה, 

מערכת  יש  אם  אלה  גישה,  ללא  אך 

סירקולציה היקפית )כמו בבנין הסנאט( 

אמצעי  הבלתי  הקשר  תחושת  ואז 

העליונות. מהקומות  גם  מתקבלת 

גן על הגג
הגן נמצא על קומה ראשונה, בשטח מישורי. 

כל הגינון )במידה ויש( הוא בספקטרום של 

גינון על גג, עם כל המשמעות של תת קרקע 

גן  בדר"כ  עילית.  ניקוז  ומערכת  מצומצם, 

כולו,  או  ברובו,  מרוצף  ראשונה  בקומה 

במיכלים.  נמצאים  צמחיה  של  ואלמנטים 

במקרה זה, קומה ראשונה היא זו הנהנית מקשר 

מאפשרות  והחזיתות  המידה  הגן,  אל  פיזי 

חלונות(. ולא  דלתות  של  )פתחים  זאת 

גן עם עמודים
מישורי.  בשטח  הקרקע,  על  נמצא  הגן 

יש קומת עמודים עם שטח  בקומת הקרקע 

זה  מצב  הגן.  את  הסובב  היקפי  מרוצף 

חללי  ספקטרום  בתוך  נוסף,  חלל  מייצר 

מופע  לגן.  הבנין  בין  שמתווך  ה"חוץ-פנים" 

העמודים משווה לגן מראה קלאסי, ומשפיע 

על אופי הגן. והאוירה המיוחדת שנוצרת בו. 

גן מתווך טופוגרפי
הגן נמצא על הקרקע. שטח הגן אינו מישורי. 

המבנים.  בחזיתות  עבריו  מכל  תחום  הגן 

הגן מתווך את הטופוגרפיה ומאפשר לבנין 

צורך  ללא  לבינוי  משופע  שטח  ל"תפוס" 

ויישור  גדולות  חציבות  של  עפר  בעבודות 

טוטאלי של הקרקע.  במצב זה, הגישה לגן 

מתאפשרת מקומות שונות, לחלל משותף. 

גן  פתוח
הגן  שטח  הקרקע.  על  נמצא  הגן 

הגן  משופע.  ולעיתים  מישורי,  לעיתים 

כיוון  אל  ופתוח  כיוונים,  משלושה  מוקף 

היא  הפתוחה  החזית  רוב  ע"פ  רביעי. 

מלבן.  בצורת  כשמדובר  הצרה,  החזית 
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6.3 גנים בקמפוס: גני פטיו, ציר זמן

הערה:
המבנים המופיעם על גרף ציר הזמן הם בקונטור של מצב קיים. 

לגבי מבנים שקיבלו תוספות בניה מאוחרות- הפירוט המלא נמצא 
בכרטיסי מבנים לשימור. 
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6.3 גנים בקמפוס: גני פטיו, ציר קנה מידה
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6.3 גבי פטיו: 210-230 - מתחם הפורום, ניתוח

פטיו מדרגה שניה: בנין ספריה מרכזית

פטיו מדרגה שניה: בנין הסנאט

פטיו מדרגה שניה: בנין צירציל

פטיו מדרגה ראשונה- מתחם הפורום

49

70

40 1515

25
12

12

דפנות  המוקף  פטיו  כגן  גם  להקרא  יכול  הפורום  מתחם 

הבודדים.  במבנים  הממוקמים  הפטיו  לגני  בדומה  מבנים 

זהו פטיו השייך מבחינה טיפולוגית  ל"פטיו מתווך טופוגרפיה", 

תחתון  וחלל  היקפי  עליון  חלל  ואלגנטי  נקי  באופן  ומייצר 

אורטוגונאליים,  נקיים,  הקווים  בינהם.  ברור  קשר  עם 

נעדרים קישוטיות, ומייצרים סוג של במה למבנים הסובבים 

מכיל  והוא  זו,  נקיה  משפה  מושפע  הגינון  גם  אותם. 

ובודדים,  בקבוצות  ועצים,  ונקי  מלבני  ירוק  שטיח  דשא- 

צמחי.  נפח  של  ביניים  דרגת  ללא   - שיחים  ללא  כמעט 

אדריכלית  תחרות  ע"י  נקבע  הפורום  מתחם  תכנון 

אריה  האדריכלים  זכו  הראשון  בפרס   .1955 בשנת 

התחרות  לתנאי  בהתאם  אידלסון.  ובנימין  שרון 

ע"ש  אודטוריום  מבנה  את  גם  לתכנן  הזוכים  קיבלו 

זה.  מתחם  של  הראשון  השלב  את  יהווה  אשר  צ'רצ'יל  

דונם, בשטח   25 התכנית הכללית משתרעת על שטח של 

היה  התכנוני  הרעיון  חיפה.  מפרץ  על  המשקיף  הררי 

ובכך  ומדרגות,  ברמפות  המחוברים  משטחים  מספר  לייצר 

שלמה.  אחת  מקושרת  למערכת  הטופוגרפיה  את  לתווך 

חלקים: לשלושה  הפורום  מתחם  את  לחלק  ניתן 

1. הכיכר הראשית אשר במרכזה יושבת גינה שקועה. כיכר זו 

חיברה את שלושת המבנים למערכת מישורית אחת. בקצה 

הצפוני חוברה הכיכר בגשר מרחף. החלל מתחת לגשר מקבל 

היום.  כל  מוצל במשך  חלל שהייה  ומהווה  תכונות הצללה 

במדרגות  יורדים  אליה  הנמוכה,  המרכזית  הכיכר   .2

משלושת  תחומה  זו  כיכר  העליונה.  מהכיכר  רחבות 

צ'רציל ובנין  הסנט  הספריה  במבנה  עבריה 

צ'רציל,  למבנה  מדרום  הקטנה  הכיכר   .3

לאודיטוריום.  הראשית  הכניסה  את  ומהווה 

כפי  נשאר  שהמרקום  היסטוריות  בתמונות  לראות  מענין 

שתוכנן, ללא שינויים רבים. השינוי המשמעותי שהתווסף זו 

מערכת מעקות ומאחזי יש לאורך הרמפה והרחבות העליונות.  

עצים

דשא

ריצוף

חומרים: עיצוב "חצר" הפורום הינו עיצוב נקי, 

מינימליסטי, עם שימוש בחומרים פשוטים ומקומיים

210-230 | הפורום | 1/2

שנת הקמה: 1955-1965

מתכנן: אריה שרון ובנימין אידלסון

שטח:  25  דונם
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6.3 גני פטיו: 210-230 - מתחם הפורום, ניתוח 

210-230 | הפורום | 1/2



פרק 6: אתרי מורשת נופיים

אדר' רות ליברטי-שלו | אדר' נוף רקפת סיני | אדר' אמיר פרוינדליך | ינואר 2402016
קרית הטכניון  |  המורשת הבנויה והנופית  |  סקר מצב קיים 

)Supnum( מספר ספ

(מיקום )גובה קו

שנת הקמה

נתוני חצר הפטיו

רקע למבנה

שטח כולל

6.3 גני פטיו: 210 -  בניין צ'רצ'יל, נתונים כלליים

10

19

צ

 אודיטורים צ’רצ’יל קרוי ע”ש וינסטון צ’רצ’יל, ראש ממשלת

 בריטניה בין השנים 1940-1945 ו-1951-1955,  כהוקרה על

 תמיכתו בשיקומה וכינונה של מדינת ישראל

 חצר שקופה, המקשרת בין חלקי המבנה השונים. החצר
 מאפשרת את המבט היחודי, של מבט מן הכניסה למבנה

לתוך הפטיו, דבר היוצר אוריינטציה לגבי הסדר במבנה

210

1959

שטח המבנה:  2065  מ”ר

שטח החצר: 190 מ”ר

היחס בינהם באחוזים: 9%

 210 | צ'רצ'יל | 1/3

מ’ - מסומן ירוק במפת התמצאות 210-215
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גישה ונגישות

ניצפות

חומרים

טיפולוגיה

חתך עקרוני

6.3 גני פטיו: 210 - בניין צ'רצ'יל, ניתוח 

צ

 כל חזיתות הפטיו שקופות ומחדירות אור אל הבנין.
החזית החמישית פתוחה אל השמיים

החצר נגישה ממפלס הקרקע וכן באמצעות מעלית

 חצר מרוצפת, עם דופן מבונית מכל הכיוונים,

היושבת במפלס הקרקע

 החצר מרוצפת באריחים ריבועיים, בגודל 30*30 ס”מ. בקצות
 משטח הריצוף קיימת מערכת ניקוז. בחצר נמצאים עצי דקל

 בוגרים. הנוף העליון גבוה מדופן החצר, והדקלים מציצים מהבנין,
ומרמזים על שטח הפטיו לבאים מבחוץ

חזית חלונות מלאה

חזית ללא חלונות

חזית חלונות חלקית

נצפות חזקה

נצפות חלקית

קרקע טבעית

שטח מרוצף

אלמנט ייחודי

הצללה

עציץ

עץ בוגר

210 | צ'רצ'יל | 2/3
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6.3 גני פטיו: 210 - בניין צ'רצ'יל, תיעוד מצב קיים

פטיו מרוצף, פתוח לשמיים, עם עצי דקל בוגרים, וחזיתות שקופות מכל הכיוונים

עצי דקל בוגרים גבוהים מהמבנה, ונצפים גם מחוץ לבניןאלמנט לתליית  קירוי- מקוריאלמנט ניקוזאלמנט ישיבה

210 | צ'רצ'יל |3/3
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גישה ונגישות

ניצפות

חומרים

חתך עקרוני

6.3 גני פטיו: 220 - בניין הסנאט, נתונים כלליים 

שטח כולל

נתוני חצר הפטיו

שנת הקמה

)Supnum( מספר ספ

רקע למבנה

צ
7

15

קומה 3

 חצר בניין הסנאט, בעברה הייתה חצר פתוחה, וכך

 המשרדים השונים היו מחוברים ישירות אל מתחם החצר.

 כיום החצר מקורה. סביב החצר בקומת הקרקע שלה,

 עומדים המשרדים, כך שמערכת התנועה מתרחשת

 בחצר הפטיו של הבניין

 בית הסנט קרוי על שמו של סיר לואי סטרלינג, תורם בריטי
 שהיה זה שהשיג את רשותו ותמיכתו של וינסטון צ’רצ’יל לקרוא

 לבניין האודיטוריום על שמו

שטח המבנה:  1530  מ”ר

שטח החצר: 150 מ”ר

היחס בינהם באחוזים: 10%

220

1965

(מיקום )גובה קו

220 | הסנאט | 1/4

מ’ - מסומן ירוק במפת התמצאות 215-220
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6.3 גני פטיו: 220 - בניין הסנאט, ניתוח 

צ

 מאחר והחצר מהווה חלק מן המערכת תנועה, היא
 פתוחה בכל החזיתות. לכן הקשר במבט בין הקומות

 הינו גבוה. בקומה הראשונה מעל מפלס אפס של החצר,
 ההפרדה היא במעקה שקוף, בקומה העליונה ההפרדה

בין חלל הפטיו לקומה היא בקיר מסך

חצר מרוצפת במרצפות שיש, לפי חלוקה לגריד

ישנם מספר עציצים בחצר

 החצר מהווה חלק מן המערכת תנועה, כלומר, דלתות
 המשרדים נגישים ישירות לחצר. הכניסה לחלל החצר

מסומנות במיפוי בחצים אורכיים

 החצר, הינה מרוצפת, וממוקמת במפלס הקומה ה-2. לכן

מהווה חצר היושבת על תקרה

חזית חלונות מלאה

חזית ללא חלונות

חזית חלונות חלקית

נצפות חזקה

נצפות חלקית

קרקע טבעית

שטח מרוצף

אלמנט ייחודי

הצללה

עציץ

עץ בוגר

גישה ונגישות

ניצפות

חומרים

טיפולוגיה

חתך עקרוני

220 | הסנאט | 7402/4 - הנדסת מזון
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כותרת משנה )גופן 16(
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6.3 גני פטיו: 220 - בניין הסנאט, תיעוד מצב קיים

 הפטיו מקורה ומרוצף. כולל בקרת אקלים.  רצועת מעבר בין חדרי משרדים מייצרת סיטואציה של פטיו ורטיקלי
עם גישה פיזית מכל הקומות

עציצים עם גינון בקנ”מ שלא תואם למרחב החצר

 רצועת מעבר בין חדרי המשרדים מקבלת משמעות חדשה עם סגירת הפטיו בחזית חמישית, והופכת להיות
חלק מהמרחב הפטיו

 קומת קרקע. החלל משמש לתערוכות. קומה ראשונה- חלק בלתי נפרד מחלל הפטיו

220 | הסנאט | 3/4



פרק 6: אתרי מורשת נופיים

אדר' רות ליברטי-שלו | אדר' נוף רקפת סיני | אדר' אמיר פרוינדליך | ינואר 2462016
קרית הטכניון  |  המורשת הבנויה והנופית  |  סקר מצב קיים 

בנין עם קומה מפולשת . תצלום מארכיון הטכניון. שנה: לא ידועמדרגות לוליניות במתחם הפטיו. חזית חמישית פתוחה. תצלום מארכיון הטכניון. שנה: לא ידוע

הפורום מתחם  אל  העליון  מהכביש  דרכו,  למעבר  שמשה  אשר  מפולשת,  קומה  בעל  היה  המקורי   הבנין 
דרכה מעבר  מאפשרת  ואינה  עליונה,  בקומה  ונמצאת  מהקרקע  מנותקת  עצמה-  החצר  הקמפוס.  לב  ואל 

 החצר במקור היתה פתחה לשמיים. במהלך השנים נוסף קירוי. פעולת הקירוי לכאורה הגדילה את תחושת
 החצר, והתרחבה אל מסדרונות המשרדים הסובבים בהיקף

מבט אל החצר. תצלום מארכיון הטכניון. שנה: לא ידוע

6.3 גני פטיו: 220 - בניין הסנאט, תמונות מן הארכיון

220 | הסנאט | 4/4

230

שנת הקמה
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6.3 גני פטיו: 230 - הספריה המרכזית, נתונים כלליים 

15

8
צ

230

1962

שטח המבנה:  5510  מ”ר

שטח הגנים: 1350 מ”ר

היחס בינהם באחוזים: 24.5%

)Supnum( מספר ספ

מיקום )גובה קו

שנת הקמה

נתוני חצר הפטיו

רקע למבנה

שטח כולל

 החצר הינה חצר מקורה אשר כל

 האיזורים בספריה פונים אליה

 בנין הספריה קרוי על שמו של התורם קולונל י.אלישר,

 מיהודי ספרד הגולים. י.אלישר התיישב בארה”ב ותרם

 כספים רבים למסגרות שונות בארץ. ב-1965 העניק את

התרומה להקמת הספריה

)

230 | הספריה המרכזית | 2301/3 - הספריה המרכזית

מ’ - מסומן ירוק במפת התמצאות 210-215
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6.3 גני פטיו: 230 - הספריה המרכזית, ניתוח 

צ

גישה ונגישות

 חצר מרוצפת. בחצר יש מספר עציצים ופסל מתכת
 מול הכניסה בקצה השני של החצר. החצר מקורה,

 והיתה מקורה גם במקור

 את החצר ניתן לצפות עוד מן הכניסה לבניין וכן היא נצפת
 מכל הקומות. היא מהווה “שער” לבאים בשערי הספריה.

 חזיתות החצר שקופות לחלוטין, מה שמאפשר קשר במבט
לתוך החצרו ומחצר לשאר חלקי המבנה

 לחצר ישנה כניסה אחת. דרך אחת מן הכיתות. המפלס
הקומה ממנה נכנסים

ניצפות

חומרים

טיפולוגיה

חתך עקרוני

חצר פטיו שקופה, היושבת על תקרה

חזית חלונות מלאה

חזית ללא חלונות

חזית חלונות חלקית

נצפות חזקה

נצפות חלקית

קרקע טבעית

שטח מרוצף

אלמנט ייחודי

הצללה

עציץ

עץ בוגר

230 | הספריה המרכזית | 2/3
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6.3 גני פטיו:  230 - הספריה המרכזית, תיעוד מצב קיים ותמונות ארכיון

 שקיפות  מלאה של הפטיו מבט מתוך הפטיו אל אל מערך מדרגות מרכזי.
 פסל ממוקם לצד אחת הדפנות

שקיפות  מלאה של הפטיו מכיוון הכניסה לבנין

אלמנטים של גינון בעציצים

מבט אל החצר -תמונת ארכיון. שנה: לא ידוע. מקור: ארכיון הטכניון הפטיו מרוצף ומקורה, ללא בקרת אקלים. מבט אל החצר מכיוון מזרח
 שקיפות  מלאה של הפטיו מכיוון הכניסה לבנין. תמונת ארכיון. שנה: לא ידוע.

מקור: ארכיון הטכניון

230 |  הספריה המרכזית | 3/3
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6.3 גני פטיו: 405 - בניין קופר, נתונים כלליים 

31 12
צ

הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, בניין ע”ש קופר

 הבניין קרוי ע”ש בנימין קופר, מהנדס, ייסד את קהילת
דורשי הטכניון בניו יורק

 בניין קופר הינו חלק משני מבני הפקולטה. השני הוא בניין
בלומפילד הסמוך

בבניין יש ספריה, מעבדות, חוות מחשבים ומשרדים

405

1961

 חצר הפטיו מהווה  “מתווך טופוגרפי “ לבנין
  ומורכבת מארבע מרפסות במפלסים שונים

 שטח המבנה: מ”ר 3,825

שטח החצר: 372 מ”ר

היחס בינהם באחוזים: 10%

)Supnum( מספר ספ

)מיקום )גובה קו

שנת הקמה

נתוני חצר הפטיו

רקע למבנה

שטח כולל

מ’ - מסומן ירוק במפת התמצאות( 215-220

405 | קופר | 1/3
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6.3 גני פטיו: 405 - בנייו קופר, ניתוח

צ

חומרים

גישה ונגישות

ניצפות

טיפולוגיה

חתך עקרוני

 הפטיו נצפה מן הכניסה למבנה. צידו המערבי הינו שקוף.
 שאר החזיתות הינן אטומות חלקית ואטומות, אך גם לכל

 קומה ישנה מידת אטימות שונה. בחתך העקרוני ניתן לראות
 כי בקומה העליונה הדופן הינה שקופה אך השאר הקומות

הדופן הינה אטומה חלקית

 בין הכניסות לחצר ישנה הפרדה מפלסית, והגישה ביניהם
היא באמצעות גרמי המדרגות המפרידים בין המפלסים

 חצר מרוצפת, הינה מתווך טופוגרפי המחבר בין קומות

 שונת של המבנה לחלל ציבורי פתוח. המרפסות מרוצפות

 ומחוברות זו לזו עם גרמי מדרגות

 חצר מרוצפת מחלוקת ל-3 מפלסים. לכל מפלס ישנה פינת
ישיבה עם אלמנט הצללה )שמשייה( וצמחייה לנוי

חזית חלונות מלאה

חזית ללא חלונות

חזית חלונות חלקית

נצפות חזקה

נצפות חלקית

קרקע טבעית

שטח מרוצף

אלמנט ייחודי

הצללה

עציץ

עץ בוגר

405  | קופר | 2/3
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6.3 גני פטיו: 405 - בניין קופר, תיעוד מצב קיים

החצר מחולקת לשלושה מפלסים בגבהים שונים- שלוש טרסות עם אלמנט ישיבה והצללה. החזית העליונה מעל מפלס החצר אטומה ברובה, ללא ניצפות אל החצר

פרט תאורה- מקורימבט מתוך הבנין אל החצר

שני גרמי מדרגות מנגישים את שלוש הטרסות

 מבט על

מבט מחוץ למבנה- החצר נצפית ומזמינה

405 | קופר | 3/3
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6.3 גני פטיו: 540 - בניין פיזיקה, נתונים כלליים 

22

30

26

3 29

8
5

30

12

2629

35

)Supnum( מספר ספ

)מיקום )גובה קו

שנת הקמה

נתוני חצר הפטיו

רקע למבנה

שטח כולל

צ

הפקולטה לפיזיקה ע”ש לידוב

 המבנה קרוי ע”ש אריק לידוב, מחלוצי האלקטרוניקה
 והתאים הפוטוולטאים בעולם. לידוב הוא פילנטרופ

 אמריקאי אשר תרם לבניין המבנה בשנות ה50 ותרם
 לבניית האגף החדש בשנות ה2000

 המבנה כולל את המבנה המקורי שנבנה בשנת 1957 ואת
התוספת החדשה שנבנתה בשנת 2004

540

1957

 החצר הצפונית      מוגדרת ע”י דופן הבנין מכל עבריה.
 מימדיה גדולים, והיא משופעת בעצים בוגרים, שיחים

 ומטפסים וסבך צמחי אינטנסיבי. בהיקף החצר שביל המקיף
 ומחבר בין כניסות הבנין

 החצר הדרומית      פתוחה לצד הדרומי וגם היא עם צמחייה
 עבותה.  החצר מהווה בעיקרה נוף למסעדה הקיימת בתוך

הבניין

שטח המבנה:  4200  מ”ר

שטח הגנים: 1780 מ”ר

היחס בינהם באחוזים: 42.3%

 760 מ”ר

 1020 מ”ר

שלביות ותוספות בניה מאוחרות

A

A

B

B

22

30

26

3 298

5

30

12

26

29

35

A

B

)A(

)B(

)

540 |  פיזיקה | 1/3

מ’ - מסומן ירוק במפת התמצאות 175-185
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6.3 גני פטיו: 540 - בניין פיזיקה, ניתוח 
B

B

B

A

A

A

צ

חומרים

גישה ונגישות

 דפנות החצרות הינן אטומות באופן חלקי. לכל חזית ישנו
 סדר חלונות במקצב אחיד. הראות לתוך החצר איננה

 גבוהה, זאת מפני שהצמחייה העבה חוסמת את הראייה
וקשר העין שבין החזיתות

 החצרות הינן חצר על האדמה. בחצר הצפונית )הסגורה(,
 ישנו שביל מרוצף אבן פראית. בחצר ישנו גזיבו ובו

ספסלים
 הצמחייה עבה וריכוז העצים גדול, כמו כן ישנם עצים

 עצים גבוהים עם רדיוס הצלה גדול
 החצר הדרומית )הפתוחה(, מחוברת למסעדה הקיימת

  במפלס המסעדה ישנם מספר עציצים וריהוט

 החצר הדרומית פתוחה מן המסעדה, אך נגישה ממנה
 במדרגות. ישנו פתח המחבר בינה לבין החצר הדרומית

וכמו כן היא נגישה מן הפתח שלה
לחצר הצפונית שני כניסות ושביל המחבר ביניהן

ניצפות

טיפולוגיה

חתך עקרוני

 שתי חצרות הפטיו נמצאות במפלס הקרקע,
 ומתווכות את הטופוגרפיה. ניתן להגיע אליהם

 מקומות שונות
החצר הדרומית     הינה פתוחה מצדה המזרחי

 החצר הצפונית      תחומה ע”י חזיתות המבנה מכל
עבריה

)B(
 )A(

חזית חלונות מלאה

חזית ללא חלונות

חזית חלונות חלקית

נצפות חזקה

נצפות חלקית

קרקע טבעית

שטח מרוצף

אלמנט ייחודי

הצללה

עציץ

עץ בוגר

540 | פיזיקה | 2/3
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6.3 גני פטיו: 540 - בניין פיזיקה, תיעוד מצב קיים

צמיחה מפותחת ופראית

חזית צפונית של החצר נושקת למרפסת הקפיטריהאלמנט הצללה מעץ בפינת החצר, עם מקומות ישיבה

הפטיו מתווך טופוגרפי של הבניןצמחיה מפותחת בשכבות: מטפסים ע”ג גזעי עצים

540  | פיזיקה | 3/3
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924

24

21
12

924

24

21
12

)Supnum( מספר ספ

שנת הקמה

נתוני חצר הפטיו

רקע למבנה

שטח כולל

 הבניין קרוי ע”ש אירמה וזיגפריד אולמן. זיגפריד היה
 מייסד ונשיא חברה בינלאומית לסחר במתכות וסחורות

 אחרות. בני הזוג תרמו במהלך השנים למפעלים חינוכיים
 ורפואיים שונים בארה”ב ובישראל, בין היתר הבנין למדעי

החיים במכון ויצמן קרוי גם כן על שמם
 הבניין מכיל כיתות ללימודים כלליים, איזור ללימוד עצמי,
 מחלקת רישום וקבלה, מזכירות לימודי הסמכה, מחלקת

השיווק של הטכניון

570

1968

 בנין אולמן הינו בנין “מתווך טופוגרפי” טיפוסי. בו שתי
 קומות ראשונות מקבלות חזית צפונית בלבד. קיימות שתי

 חצרות פטיו, והן נמצאות בקומות שלישית ורביעית
 החצר הדרומית

  נמצאת במפלס הכניסה שבקומה 4 
 שטחה הוא 215 מ”ר

 החצר הצפונית
 נמצאת ע”ג הקרקע בקומה שלישית, וע”ג גג בקומה 

 רביעית
 שטח העליון הוא 217 מ”ר והתחתון הוא 280 מ”ר

מ’ - מסומן ירוק במפת התמצאות()מיקום )גובה קו 185-195

:(A)

:(B)

שטח המבנה:  3900  מ”ר

שטח הגנים: 710 מ”ר

היחס בינהם באחוזים: 18.2%

 215 מ”ר

 696 מ”ר

A

B

6.3 גני פטיו: 570 - בניין אולמן, נתונים כלליים 

570  | אולמן | 1/3
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6.3 גני פטיו: 570 - בניין אולמן, ניתוח

)B( חצר צפונית

)A( חצר דרומית)B( חצר צפונית

גישה ונגישות

ניצפות

טיפולוגיה

חתך עקרוני

)A( חצר דרומית )B( חצר צפונית
 חצר פטיו על גבי האדמה הצפוני מהקומה ה-3, החצר

 הדרומית בחצייה ממוקמת בקומה הרביעית, כך חצי החצר
 יושב על תקרה והחצי השני יושב על האדמה בקומה

השלישית. שתי החצרות סגורות מכל הכיוונים

 החצר הדרומית שקופה לחלוטין בדופן של הגלריה.
 בקומה ה- 4 היא נצפית היטב, מאחר והדופן המזרחית הינה
 שקופה לחלוטין, אך אינה צופה היטב אל עבר המפלס ה-3

 של החצר, בגלל הצמחייה העבה. התצפית למפלס השלישי
 מתאפשרת מן הכיתות והמסדרונות אך הראות לעבר

הדפנות השונות אינה גבוהה בגלל הצמחייה העבה
 החצר הצפונית בעצם מהווה חזית נוספת למבנה, לעוד

 כיוון אוויר וכניסת אור שמש. לכן החזית דומה בחילון שלה
 לשאר המבנה

 החצר נצפית ממבואת הכניסה ומהגלריה, אך חסומה למבט
 מן הדופן הדרומית והדופן המערבית

חצר צפונית: דק עץ

חצר דרומית: קומה 4: חיפוי זפת לתקרה

קומה 3: אדמה    

חומרים
)A( חצר דרומית

 החצר הצפונית נגישה מן הגלריה ומבואת הכניסה, ובמפלס
 הקומה. החצר הדרומית במפלס הרביעי נגישה באמצעות

 מספר מדרגות ובמפלס השלישי יש לה פתח סגור, לכן אינה
נגישה

חזית חלונות מלאה

חזית ללא חלונות

חזית חלונות חלקית

נצפות חזקה

נצפות חלקית

קרקע טבעית

שטח מרוצף

אלמנט ייחודי

הצללה

עציץ

עץ בוגר
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 חצר הפטיו מגונננת עם שיחי במבוק מפותחים, עץ תות צעיר ושיחים נוספים. ללא
 ריצוף וללא אלמנטים אחרים

 חזית עם שקיפות מלאה מאפשרת לחללים הסובבים את הפטיו להנות
 ממראה הגן כאתנחתא ויזואלית

חזית אטומה אל פטיו מרוצף ללא צמחיה

 פינת ישיבה מאולתרת בכניסה למבנה מכיוון
 מערב. פעילות שיכולה להתקיים באחת החצרות

הפנימיות, עם חשיבת תכנון ואחזקה נכונה פטיו עם ריצוף דק, פינת ישיבה וגזיבו להצללה

הצמחיה מפותחת בקומת הקרקע מאפשרת אפקט נופי גם לקומות עליונות של המבנה

6.3 גני פטיו: 570 -  בניין אולמן, תיעוד מצב קיים
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6.3 גני פטיו: 580 - בניין פישבך, נתונים כלליים 

R10

9

12

8

23

28513 1020

1843

8

R10

9

12

8

23

28513 1020

1843

8

R10

9

12

8

23

28513 1020

1843

8

R10

9

12

8

23
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)Supnum( מספר ספ

(מיקום )גובה קו

שנת הקמה

נתוני חצר הפטיו

רקע למבנה

שטח כולל

הפקולטה להנדסת חשמל ע”ש ה.פ.פישבך

על הנרי פישבך- יעודכן בהמשך

 כיום: הפקולטה להנדסת חשמל, המרכז להנדסת מחשבים,
לשכת דיקן הסטודנטים

בעבר: המכון לאלקטרוטכניקה

1955

שטח המבנה:  6000  מ”ר

שטח הגנים: 1130 מ”ר

היחס בינהם באחוזים:  % 18

100

170

635

225

A

B

C

D

מ”ר

מ”ר

מ”ר

מ”ר

 שלוש חצרות, כל חצר עם מאפיינים שונים. וכמו כן הקשר

אחר למבנה, הן מבחינת הפרוגרמה והן מבחינת המבניות

580

A B C D

צ

B

A
D

C

מ’ - מסומן ירוק במפת התמצאות 190-195
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6.3 גני פטיו: 580 - בניין פישבך, ניתוח
B,DA

צ

C

B

A

A

חומרים

גישה ונגישות

 דפנות החצרות הינן אטומות
 באופן חלקי. לכל חזיק מאפייני

 חלונות שונים, כאשר לא לכל
חזית החלונות הינם שקופים

 למרות הגיוון בינהן, החצרות
 אינן מאובזרות בחפצי נוי.

 בחצר        המרוצפת ישנם מספר
 עציצים המסודרים בצורת ח’. בחצר

 הפתוחה       ישנו סידור של עצי
 הדר על גבי אחת הדפנות. ובחצר
 הגדולה ישנו ריכזו גובה של עצים

וצמחיה

 החצרות הקטנות נגישות ברמה די גבוה. הנגישות לחצר
 הגבוהה היננה מוגבלת. הפתחים הינם מאוד קטנים ובנוסף

 להם ישנו גרם מדרגות צר המוביל לתוך החצר

ניצפות

טיפולוגיה

חתך עקרוני

 כל החצרות יושבות על הקרקע. חצר    ייחודית בכך
 שהדפנות שלה הם קומת עמודים, וכל השטח מרוצף

 חצר    ו    מוקפות חזיתות מכל עבר. חצר     הינה חצר
 גדולה המחולקה לשניים. חצר    פתוחה מכיוון מזרח,
 והחיבור שלה אל הבנין נעשה ע”י נפילה גובה , מעין

 רצועת חצר אנגלית המתווכת בין הפטיו לבנין

B

B

C

C

חזית חלונות מלאה

חזית ללא חלונות

חזית חלונות חלקית

נצפות חזקה

נצפות חלקית

קרקע טבעית

שטח מרוצף

אלמנט ייחודי

הצללה

עציץ

עץ בוגר

A

BB
C

D

)A(

)C(

580 | פישבך | 2/3
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כותרת משנה )גופן 16(
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6.3 גני פטיו: 580 - בניין פישבך, תיעוד מצב קיים

 חלונות עם זכוכית חלבית- מעבירים אור אך לאAחצר   עם עמודים בהיקף, מרוצפת, ואלמנט במרכז הרחבה
מבט- אל חצר

חזית שקופה, במפלס החצר

חצר    עם עצי פרי בסידור אורטוגונלי, דשא ושולחן פיקניק בקצה המערבי חצר   עם צמחיה מפותחת, ללא נגישות למפלס הגןחצר   עם מדרגות בקו עגול היורדות אל מפלס הגן

A
B

BBC
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6.3 גני פטיו: 590,593 - בניין דה ז'ור וגרינבאום, נתונים כלליים 

)Supnum( מספר ספ

שנת הקמה

נתוני חצר הפטיו

רקע למבנה

שטח כולל

 במקור היו שתי חצרות תחומות ע”י דפנות המבנה. תוספות  

      מאוחרות מצד דרום וצפון ביטלו את החצר המזרחית.

 )ראה פרק 5  אתרי מורשת בנויים( ,  המבנה ההיסטורי

 נשאר בחלקו נמוך ומערכת גגות עם תשתיות מקיפות  את

החצר

מכון למתכות ע"ש גרינבאום )593( 

בניין ראלף ופרנסיס דה ז'ור )הפקולטה להנדסת חומרים 

)590(

כיום; מכון המתכות הישראלי

שטח כולל; גרינבאום;  2121 מ"ר, במקור )1960( 1504 

מ"ר

 דה-ז'ור;

בנין גרינבאום,)593(  1960.   בנין דה-ז’ור - )590(  1971

בנין גרינבאום )593(.   בנין דה-ז’ור )590(. 

שטח המבנה: 2121  מ”ר
שטח החצר: 97.5  מ”ר

היחס בינהם באחוזים: 4.5%

 חצר היסטורית שבוטלה עם תוספות
בניה מאוחרות מדרום. 

185-195()מיקום )גובה קו

6.
5

15
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6.3 גני פטיו: 590,593 - בניין דה ז'ור וגרינבאום, ניתוח 

חומרים

גישה ונגישות

ניצפות

טיפולוגיה

חתך עקרוני

 החצר ניצפית היטב מכל חללי המבנה הסמוכים אליה, וכן
 מקומות עליונות המשקיפות אליה. בהעדר נפח צמחי, ובשל

 מיקומה של החצר לצד גגות עם אלמנטים של תשתית
 )מזגנים, וצנרת מורכבת אחרת( החזות היא של מעין “חור”

 בבנין, ללא רמזים של גן עם צמחיה המהווה עוגן ירוק
 .לבנין

 החצר מרוצפת בשטיח דשא סינטטי . אותו שטיח מכסה
 אלמנטים בנוייים בחצר )נראה שאלמנטים אלו קשורים

 למערכות שונות של הבנין( . עציצים פזורים בשתי שורות
 באופן סימטרי ומוקפד. אלמנט מים ממוקם בצד הדרומי,

   וספסלי קקל בצד המערבי

 לחצר שתי כניסות , במפלס של מדרגה, ושתי מדרגות מעל
 מפלס החצר. הדלתות אל החצר לא נעולות, ונראה שיש

 שימוש במרחב זה כמוקד אתנחתא

 החצר מוגדרת מכל עבריה בדופן מבונית, החזיתות

 שקופות למעט רצועה היקפית בגובה של כ- 1 מ’ אטומה,

 ומקבלת טיפול נופי במרחב הפנימי של החצר בצורת כיסוי

מחצלות במבוק

חזית חלונות מלאה

חזית ללא חלונות

חזית חלונות חלקית

נצפות חזקה

נצפות חלקית

קרקע טבעית

שטח מרוצף

אלמנט ייחודי

הצללה

עציץ

עץ בוגר
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כותרת משנה )גופן 16(
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6.3 גני פטיו: 590,593 - בניין דה ז'ור וגרינבאום, תיעוד מצב קיים

אלמנט מים המייצר תנועת זרימה וקול פכפוך

ספסלי קקל . מבט פנורמי מכיוון צפון מערב 

מבט אל הגגות הסמוכים- עם ריבוי תשתיות ומערכות שונות

מבט מתוך הבנין אל החצר- הגן נראה היטב, ומהווה פוטנציאל גדול

שטחי דשא סינטטי מכסים אלמנטים של מערכות קיימות

 .מבט לכיוון מזרח. לבנין  ארבע קומות אשר צופות אל החצר
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שטח המבנה:  5510  מ”ר
שטח הגנים: 1350 מ”ר

היחס בינהם: 24.5%
   55 מ”ר
495 מ”ר
   726 מ”ר
E   352 מ”ר

D

A,B

6.3 גני פטיו: 720 - בניין כימיה, נתונים כלליים
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DEF
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קומה 3

)Supnum( מספר ספ

)מיקום )גובה קו

שנת הקמה

נתוני חצר הפטיו

רקע למבנה

שטח כולל

 ארבע חצרות, שתיים זהות מהגוש הדרומי, ושתיים מקבילות
 המחברות בין שאר הגושים. השניים הדרומיות שטח כל

אחת הוא 62 מ”ר והכניסה אליהן היא מן הדופן הצפונית

 החצר האמצעית הינה כר דשא שבדפנותיו שיחים, וישנו
 קשר חזותי בינה לבין הכניסה למבנה מצד דרום. שטחה

הוא 512 מ”ר

 החצר הצפונית הגדולה שטחה הוא 712 מ”ר. דפנותיה
 המזרחי והמערבי פתוחות לצידיו של המבנה וכך החצר

מהווה מעין רצף של שטח פתוח נתחם במבנה

סכמת שלביות בניה

הפקולטה לכימיה ע”ש שוליך
 המבנה קרוי ע”ש סיימור שוליך, נדבן קנדי ידוע ובעל ותק
 של למעלה מארבעים שנה בתעשיות הקשורות למשאבים

 הטבעיים. שוליך תרם עד היום למעלה מ350 מיליון
 דולר לפקולטות שונות ברחבי העולם. “מלגה מנהיגי שוליך”

 המוענקת מדי שנה בארץ קרויה על שמו. בעל אות מסדר
קנדה, האות המכובד ביותר שאזרח קנדי יכול לקבל

 המבנה הוא למעשה קומפלקס של מבנים: קנדה, קומפטון
וברנשטין שנבנו בשנת 1958 והאגף החדש שנבנה ב2007

מקור: אתר הפקולטה לכימיה ע”ש שוליך

720

1961

מ’ - מסומן ירוק במפת התמצאות( 160-175

 
C
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6.3 גני פטיו: 720 - בניין כימיה, ניתוח 

E

D,FA,B, E

צ

C

חזיתות

טיפולוגיה

חתך עקרוני

 דפנות חצרות          הינן  שקופות מן הדופן הצפונית
 )הכניסה( ולשאר הדפנות ישנם חלונות בקצב קבוע בקו

 העליון. הן נחשפות למבט רק מדופן הכניסה למבנה. החצר
 המרכזית       שקופה לחלוטין לכיוון דרום ודפנות המערבית

 והמזרחית, ועם חלונות מהצד הצפוני. חזיתות
 החצר הגדולה הצפונית      , פתוחות עם מבט נקי בין

 הבנוי לחצר
 החצר הדרומית      נצפית כבר מהכניסה. בדופן הדרומי

 לחצר הדרומית יש חזית שקופה לחלוטין
 החצר הצפונית       בכל דפנותיה ישנם חלונות סטנדרטים

 המאפשרים תצפית לתוכה. כמו כן נקודות הגישה, בקומת
 הקרקע, פתוחות לחלוטין ומאפשרות מתוכן תצפית מלאה

לחצר

 החצרות הקטנות הינן בקומת
 הקרקע ומרוצפות. החצרות

 המרכזית וצפוניות הן על גבי
 האדמה. החצר הצפון-מזרחית
הינה כמו כן, חצר לא סגורה

A

C

B

DEF

C

A ו B

(C)

(E)

(F)

(D)

חזית חלונות מלאה

חזית ללא חלונות

חזית חלונות חלקית

נצפות חזקה

נצפות חלקית
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6.3 גני פטיו: 720 - בניין כימיה, ניתוח

חומרים

גישה ונגישות

 חצרות קטנות           :חיפוי קרקע של חצץ וריצוף 
 שביל באבן פראית. ישנם ספסלים בין מפתחי
 הקירות, וצמחית במבוקים  ,בשילוב עם החצף

 המייצרת אוירת גן זן
 חצר דרומית      : כיסוי קרקע של מדשאה
 מטופחת עם שיחים באחזקה גבוהה בהיקף

 חצר צפונית       : אדמה וריצוף שביל מרכזי בלבני
מדרכה

(F) חצר פתוחה
(D) חצר פתוחה

 לכל חצר קטנה ישנה כניסה אחת, הרצפה במפלס
 הקומה. בחצר דרומית יש פתח כניסה מן הקומה

 השלישית, אך אין נגישות לחצר עצמה. לחצר השלישית
 הכניסות הן מהדפנות המערבית והמזרחית ומחבר ביניהן

שביל לבנים

 ציר מעבר חשוב החוצה את
 החצרות ומשמש חלק מסירקולצית

התנועה של המרחב הפתוח

 ציר מעבר העובר במקביל למבנה,
 ומתחבר אל תנועת השבילים החוצה

 את המבנה

A

C

B

DE

F

(A,B)

(C)

(E)

קרקע טבעית

שטח מרוצף

אלמנט ייחודי

הצללה

עציץ

עץ בוגר
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6.3 גני פטיו: 720 - בניין כימיה, תיעוד מצב קיים

 פטיו     ברמת אחזקה גבוהה, מייצר נוף פנימי לכל חזיתות בהיקף  החצר

חזיתות עם שקיפות מלאה לפטיו פטיו      ברמת אחזקה גבוהה, מייצר נוף פנימי לכל חזיתות בהיקף  החצר

פטיו     עם ריצוף אגרגטי, צמח במבוק מפותח, אלמנטים של ישיבה מאולתרים במרווחי עמודים. שתי חזיתות אטומות ושתי חזיתות שקופות

 פטיו    ו    קשר רציף דרך קומה מפולשת

פטיו    נקיון עיצובי בניחוח יפני C

C

E

A

C

DE

720 | כימיה | 4/4



פרק 6: אתרי מורשת נופיים

269 אדר' רות ליברטי-שלו | אדר' נוף רקפת סיני | אדר' אמיר פרוינדליך | ינואר 2016
קרית הטכניון  |  המורשת הבנויה והנופית  |  סקר מצב קיים 

6.3 גני פטיו: 730,740 - בניין הנדסת מזון והנדסה כימית, נתונים כלליים 

18

16

54

2121

15

30 20

54

12

18

16

54

2121

15

30 20
54

12

A

A

B

B

צ
קומה 3

)Supnum( מספר ספ

שנת הקמה

נתוני חצר הפטיו

רקע למבנה

שטח כולל

שתי חצרות מקבילות היושבות על האדמה

 החצר  הצפונית         יושבת על אדמה מתחת למפלס

 קומת קרקע, )?( ואין גישה ישירה אליה, אלה עם מדרגות.

 ישנו שביל החוצה אותה לאורכה ומחבר בין שתי הכניסות,

שטחה הוא 924 מ”ר

 החצר הדרומית       יושבת במפלס קומת קרע וקימת

 גישה נוחה אליה מארבעת החזיתות.  היא ברובה עם כיסוי

קרקע של דשא, ונטיעות בודדות. שטחה הוא 833 מ”ר

730740 הנדסה כימיתהנדסת מזון

1972

שטח המבנה: 7073  מ”ר
שטח הגנים: 1963 מ”ר

היחס בינהם באחוזים: 27.7%
 864 מ”ר
 930 מ”ר

140-160מ’ - מסומן ירוק במפת התמצאות()מיקום )גובה קו

 )B(

 )A(

A

B
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6.3 גני פטיו: 730,740 - בניין הנדסת מזון והנדסה כימית, ניתוח 

צ

חומרים

גישה ונגישות

ניצפות

טיפולוגיה

חתך עקרוני

 החצר הדרומית        : כיסוי קרקע כמעט מלא של דשא,
 עם שורת עציצים המלאים בפרחים עונתיים. תחזוקה יחסית
 טובה. בגבול הדשא ישנם נטיעות צעירות של עצים, בסמוך

 )מאוד( לחזיתות המבנה
 החצר הצפונית       : קרקע ללא צמחיה, עם מערכת שבילים

 ומדרגות המחברות בין הכניסות לבנין

 לשתי החצרות דפנות בעלות חילון סטנדרטי בקצב אחיד,
 לכן תצפית מתאפשרת מן הכיתות והמסדרונות

 חזיתות שני החצרות זהות במהותם וזהות לחזיתות המבנה,
 מתוך העיקרון שחצר הפטיו תהווה חזית נוספת של כיוון
 אוויר וכניסת אור. הבנייה מאופיינת בקורות מבטון חשוף

חיפויי גרנולית וקצב חלוונת קבוע

 לחצר הדרומית      ישנן כניסות מן הדופן הדרומית, אך
 מאחר וזו חצר ללא ריצוף הנגישות בה בעייתית

 לחצר הצפונית      הגישה היא באמצעות גרם מדרגות
וההליכה בה היא באמצעות שביל מרוצף

 שתי  החצרות סגורות מכל הכיוונים ומונחות על הקרקע

 בחצר הצפונית        ישנה מדרגת קרקע בדופן הצפונית

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

)B(

)A(

)A(

)B(

)B(
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6.3 גני פטיו: 730,740  -  בניין הנדסת מזון והנדסה כימית, תיעוד מצב 

  פטיו דרומי אחזקה גבוהה, ללא תפקוד. גינון של דשא עציצים ועצים צעירים בדפנות החצר

  פטיו צפוני. מדרגות אל מפלס הגן
 תוספת בניה מאוחרת עם התעלמות מוחלטת מניצול איכויות החצר לטובת

 המבנה

תוספת מאוחרת

פטיו צפוני  מתווך טופוגרפי משני כיוונים. מהכיוון המזרחי למעשה יש תוספת מאוחרת ללא התיחסות אל החצר ואל קשרי מבט/
 נוף ופוטנציאל של חצר פטיו בבנין

חצר צפונית. מבט מכיוון מערב   

חצר דרומית. מבט מכיוון מערב
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 גני פטיו - המלצות6.4 

1. פעילות
גני הפטיו בטכניון באופן כמעט גורף אינם 

מנוצלים לפעילות ושימושים תומכי למידה 

כמו למשל פינות לימוד )עם חיבורי חשמל 

למחשבים(, איזורי שהייה ואתנחתא, וניצול 

של גנים כמרחב שהייה איכותי. 

גני הפטיו נמצאים במגוון גדלים רחב. הגן 

הקטן ביותר )50 מ"ר( והגן הגדול ביותר 

)1200 מ"ר(  נמצאים שניהם בפקולטה 

לכימיה. יש מקום לחשיבה מחודשת, 

לניצול מרחבים אלה ולשימוש תומך של 

צרכי המקום. 

4. התייחסות לגן קיים בהרחבת המבנה 
הצורך בהרחבת מבני הפקולטות ברור. אולם 

נדרש לימוד של המקום, כולל המרחבים 

הפתוחים סביב ובתוך הבנין כדי להוסיף בניה 

עם שמירת יתרונות החצר הפנימית. דוגמה 

לחשיבה מצומצמת בנושא  קימת בהוספת 

מבנה מזרחי הסוגר חצר קיימת שנהיתה 

סגורה משלושה כיוונים ולאחר התוספת 

הפכה לחצר הסגורה מארבעה כיווונים. ללא 

תכנון נכון של הפטיו, מתקבלת סיטואציה בה 

המבנה והחצר לא תומכים זה בזה, הן מבחינה 

ויזואלית והן מבחינת נגישות ושימושים. 

מדרגות היסטוריות לפטיו בפק' להנדסת חשמל. 
הגישה אל המדרגות חסומה

קפיטריה של מבנה פיזיקה. ממשק אל החצר. 
הפוטנציאל גדול מהמימוש. 

פטיו של ספריה מרכזית. מרחב ייצוגי עם אלמנט 
אומנות וגינון מנותק- עציצים. 

פטיו של מבנה פיזיקה- צמחיה עבותה ופראית

פטיו של מבנה כימיה- אחזקה גבוהה ומוקפדת

פטיו של מבנה פיזיקה- גזיבו בפינת החצר

פטיו של מבנה כימיה- אחזקה נמוכה וירודה

חזית של חלונות אל חצר במבנה צ'רצ'יל. בעבר 
היו דלתות שאפשרו נגישות מכל חלקי המבנה.

מבנה כימיה- תוספת בניה שאינה מסונכרנת עם 
החצר הקיימת, ומייצרת נפילת גובה אל המבנה 

החדש

3. שילוב עם פונקציות המבנה
מעטים  המקרים בהם יש שילוב של 

פרוגרמת פעילות, כמו קפיטריה למשל, 

הנהנית מסמיכות לגן פטיו, ומשלבה בה 

חללי שהות. בפקולטה לפיזיקה יש קפיטריה 

צמודת דופן לפטיו בטופוגרפיה, הגן הקיים 

עשיר בצמחיה, אך אינו משתלב עם צרכי 

הקפיטריה. בספרייה המרכזית הפטיו משמש 

כחלל ייצוגי עם פסל ועציצים. חלל זה נצפה 

מרוב חלקי הספרייה, ומתפקד כבמה ורקע 

לחללי המבנה.  

5. נגישות
ברוב החצרות הנגישות אפשרית. היציאה 

אל החצר אינה כרוכה בקבלת מפתח, או 

תיווך של "אב הבית". אך בהשוואה למספר 

הפתחים המאפשרים יציאה אל החצר, 

רק חלקם זמינים ונגישים. בחצרות עם 

טופוגרפיה, אין הנגשה. 

2. צמחיה
אפיון הצמחיה משתנה בין הגנים השונים.   

בגנים בהם שטח הכיסוי הצמחי הוא 

מקסימאלי- יש מעטים עם אחזקה גבוהה. 

רובם באחזקה נמוכה, לחלקם עצים בוגרים 

שממלאים את כל חלל החצר. פעולות בסיסיות 

כמו הרמת נוף העלווה, וגיזום מבוקר לטיפוח 

הגזע יכולים לשנות את מראה הגן, וליצר 

איזורים איכותיים לשהייה , פעילות לימוד וכו'. 

פטיו של מבנה קופר- טרסות עם אלמנטים של 
הצללה וישיבה
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6.4 גני פטיו - המלצות תכנוניות

על  דגש  יושם  קיים  מבנה  הרחבת  בעת   .1

לימוד מרכיביו הנופיים של גן הפטיו )או גני 

ועל  אחד(  מחלל  יותר  עם  במבנים  הפטיו 

הקשר של חלל "חוץ- פנים" זה אל המבנה. 

שילוב  תוך  יבוצע  המבנה  והרחבת  פיתוח 

המחודש,  הקשר  את  הבוחן  נופי  תכנון  של 

ושמירת איכויות המקום כחלל ייחודי ואיכותי

המחייבת  שימור  ברמת  שדורגו  למבנים    .2

התיעוד  לסקר  יצורף  תיעוד  תיק  מסמך 

סקר נופי הבוחן את ערכו של הגן, מרכיביו, 

הפרופורציות ותפקידו האקלימי ביחס למבנה. 

נמצאת  הצמחיה  בהם  מרוצפים  בחצרות   .3

יש  וכדומה(  מיכלים  )עציצים,  מנותק  במצע 

לבחון את קנ"מ הצמחים והאפקטיביות שלהם 

ומבונה.  מרוצף  בחלל  משמעותי  ירוק  כנפח 

של  פרוגרמות  התאמת  לבחון  מומלץ   .4

פעילות סטודנטים כמו קפיטריה, מועדון או 

אחר בממשק עם החצר. שילוב זה יכול להטיב 

עם שטח הפעילות ועם שטח החצר גם יחד. 

מבחינת  הן  לחצר  צמחיה  להתאים  יש   .5

ותחזוקה.  מידה  קנה  אקלים,  תנאי 

הלימוד  פעולת  כאשר  אקדמי  במרחב   .6

נעשית במישורים רבים )אולם הרצאות, כיתה 

לשקול  מקום  יש  וכדומה(  ספריה  קטנה, 

תנאים  עם  לימוד,  לממשק  החצרות  הסבת 

בסיסיים של שולחן וספסלים, נקודת חשמל 

נוספים  לימוד  מרחבי  ויצירת  ואינטרנט, 

הגן,  איכויות  ניצול  תוך  הקיימים  אלו  על 

הקונבנציונאליים.  במרחבים  קיימות  שלא 

חדש  בנין  של  מחודש  תכנון  במסגרת   .7

שילוב  את  לבחון  יש  קיים  בנין  הרחבת  או 

של  דיאלוג  והמשך  בתכנון,  הפטיו  חצרות 

חוץ של האדריכלות החדשה.  פנים-  מרחבי 

לבינוי,  שטח  של  גובה  הפרשי  בהינתן   .8

העולה על שיפוע של 15%    יש לבחון שילוב 

של חצרות במכלול המבנה, לצורך התאמה 

פני  שימור  כדי  תוך  הנתון,  לשטח  מירבית 

השטח והימנעות מפעולות חציבה מאסיביות. 

במבנה  חצרות  של  שילובן  בעת   .9

פטיו  גני  למקם  מומלץ  מחודש,  או  חדש 

כמו  מסחרית  פרוגרמה  עם  לשטח  בסמוך 

בסמוך  לחילופין,  או  קפה  קפיטריה/בתי 

לחללים מהם ניתן לייצר סירקולצית תנועה 

 . בגן  ושימוש  חשיפה  להגדיל  כדי  זורמת, 

במבנה  חצרות  של  שילובן  בעת   .10

הגן  את  לשלב  מומלץ  מחודש,  או  חדש 

ולאפשר  המבנה,  של  התנועה  בסירקולצית 

ולהכניס   , "במקרה"  לעבור  לסטודנטים 

יכול  הגן  יותר.  גבוהה  שימוש  אינינסיביות 

פנימי  חלל  בין  מעבר  כחולית  לשמש- 

להטיב  בכך  ו     שני,  פנימי  לחלל  אחד 

אינסופיים.  במסדרונות  ההליכה  חווית  עם 

11. חשוב להבין את תיפקודו הויזואלי של גן 

פנימי בקומות הצופות אל הגן, ולא נמצאות 

באותו מפלס. תכנון הגן ומרכיביו לרבות סוגי 

צמחיה: נפח גודל  צורה וצבע הינם פרמטרים 

שיש לבחון גם בפילטר הניצפות. בגנים עם 

חשיבות  יש  קומות,  ממספר  הבנויה   דופן 

ורטיקלים  עצים  במטפסים,  לשימוש  רבה 

גבוה.  בחלל  ביטוי  לידי  הבאים  ונפחים 
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פוטנציאל גני הקמפוס

Campus Luigi Einaudi- Forster & partners, Turin' Italy      
חצר בקנ"מ הדומה לפטיו הגדול המבנה כימיה- יכול להיות גן ה"פולש" אל המבנה

מרחב אתנחתא מחומרים בסיסיים, ומקומיים

 .Campus at  California
גיזום והרמת נוף העצים מייצר חלל איכותי, ופנוי גם 

במצב של צמחיה מפותחת

חצר מקורה, עם קפיטריה. חלל איכותי ומזמין

הלימוד היום נעשה בכל מקום- באמצעות תרבות המסכים המפותחת אפשרות לקיום שיעורים בשטח הפתוח. 

אפשרות לקיום שיעורים בשטח הפתוח. 

של  ששילובן  לראות  ניתן  זה,  פרק  לסיכום 

נבע  בטכניון  שונים  במבנים  פטיו  חצרות 

וצורך  טופוגרפי  צורך  עיקריים:  צרכים  משני 

ביטוי  לידי  בא  הטופוגרפי  הצורך  אקלימי. 

ומהווה    השטח  על  יושב  הבנין  בו  באופן 

"מתווך טופוגרפי". חצרות הפטיו יכלו לקבל 

את פני השטח כמו שהוא ולחבר בין קומות 

במפלסים שונים, ולחסוך עבודות של חציבה 

)לדוגמא-  מיותרת.  נופית  ופגיעה  בסלע, 

קופר.(  בנין  של  וחצר  פיזיקה,  מבנה  חצר 

להחדרת  רלוונטי  היה  האקלימי  הצורך 

אויר  מיזוג  היה  לא  בה  בתקופה  אויר, 

קיים  באיוורור  ובקרת אקלים מלאה. הצורך 

בקיץ  אויר  מיזוג  של  בעידן  אולם  היום,  גם 

וחימום בחורף, לתפקיד החלונות יש "גיבוי" . 

יוצא של התאמת חללי  לעומת זאת, כפועל 

כאשר  העכשווית,  לטכנולגיה  הלימוד 

נתון,  רגע  ובכל  נייד,  מחשב  סטודנט  לכל 

אינטרנט  וחיבור  חשמל  נקודת  של  בגיבוי 

יש  מצוין,  לימוד  חלל  להיות  חלל  כל  יכול 

חצרות  התאמת  את  מחדש  לבחון  מקום 

המתחדשים.  ולצרכיה  לאקדמיה  הפטיו 

החלו  העתיקה  יוון  של  הפילוסופים  גני 

המנותקים  גן  בשטח  בלימוד  דרכם  את 

קסומים  במקומות  שם,  וההמולה.  מהעיר 

הקידמה.  ואיתו  הידע,  התפתח  ושקטים 

ידע  של  חזית  המשמש  הטכניון-  בקמפוס 

לשדרג  מקום  יש  עולמית,  ברמה  ומחקר 

הצרכים  התאמת  תוך  הלימוד,  מרחבי  את 

והזדמנות  מפוטנציאל  להנות  כדי  והתשתית 

הפקולטות.  ממבני  בחלק  הקיימים 

בראיה השימורית- גנים אלו תיפקדו בעבר כמרחבים פעילים: הקשר עם החוץ  הן לצרכי 
והנאה היה  קשר בלתי אמצעי והקשר אל   הגן היה קשר הדוק.  נוף  והן לצרכי  אקלים 
כל  את  לנצל    מומלץ  מסורת.  שימור  של  ובמישור  הפרקטי,  במישור  קיים  הפוטנציאל 
ההזדמנויות  הקיימות (גנים ברמת אחזקה נמוכה, אך נוכחים בנוף המבננים השונים) כדי 
להרוויח גנים שימושיים, אסטטיים, ומרחבי לימוד חדשים לרווחת הסטודנטים ואנשי הסגל.
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ראיונות עם אדר' אורליה קירמאיר, אדריכלית הקמפוס בין השנים 1986-2005
 5002-6891 הטכניון אדריכלית, קירמאיר אורליה עם שיחה

 בטכניון ארכיטקטורה ספריית, 0.5.150.01

 ששון עידן, זילכה עומרי, שלו ליברטי רותי, סיני רקפת, פרונידליך אמיר, קירמאיר אורליה: משתתפים

 חדש היה האגף5 ההנהלה אצל מטה אגף שהיה ותכנון ארגון באגף טריה כאדריכלית 0690ב לעבוד ונכנסה 0611-0690 בטכניון למדה
 ברמת עסקהו הפיזי הצד על אחראית הייתה ( היחידה האדריכלית) ואורליה( פיזי תכנון, לימוד כתות, ספריות) מדיניות בקביעת ועסק

 את לתכנן ,מינה יוןנשהטכ הצוות בראש לעמוד שתוכל מנת על היתר בין, הקמפוס אדריכלית להיות מונתה 0691ב5 אב ותוכנית הפרוגרמה
 (אדריכלים 4  עבדו במשרד בעבר) -היא האדריכלית היחידה שנותרה צוברי ורה כיום5 1..0ב פרשה אורליה5 החדשה אבה תוכנית

 5 סמכויות חסר היום התפקידו

 ?לתוכניות בניגוד נבנו בניינים אילו .1

בתוכנית , הפורום הקמת לאחר5 המעונות עלמ להבנות אמור היה הסטודנט בית המקורית קליין בתוכנית :הסטודנט בית
 אז ישבה הקפיטריה5 הקים רציל'צ את שיכיםממש בנין קוויב ,של היום כנסת הבית לכיוון יל'רצ'צ תהרחב קבענ הבינוי שלו

 אמור היה( גדולה שכלל מנזה) הסטודנט בית ולכן(  משרדים שם יש היום) שלו לתפקיד מדי גדול היה הוא כי ,יל'רצ'בצ
 אפשר התחרות חומר את) של היום הכנסת בית באיזור על אתר הסטודנט בית של בתחרות זכה גלעד5בסמוך נותלהב

 של הרהשע) האב תוכנית להכין  מנת על לגלעד הטכניון פונה היהזכי בעקבות(5 האדריכלים עמותת של בחוברות לראות
 הסטודנט בית מתכנן" )הכפול הכובע" עם5 נימאייר עם חיפה' אונ על עבודתו אחרי או לפני היה זה אם ברור לא, (אורליה
 יותר - הסטודנט בית מיקום את הזיז הוא( 0 שאלה ראו) האב לתוכנית קיבל שהוא ההנחיות לאורו (אב תוכנית ואחראי
 הנראדבר ש)' מ .6 בתוכנית קליין רוחב הציר היה5 הירוק ציר רוחב את וצמצם החדשה האב תוכנית של לעקרונות מתאים

 מאוד מבנה תכנן גלעד5  בעיניו" קדושים" שהיו, 'מ 41ל אותו וצימצם( הקמפוס של הנדרשת לאינטנסיביות מתאים לא לו
 הסנאט של העמודים מקומת מטרה לשמור על קו המבט לנוף ב באו הגובה הגבלות5( הפורום לכיוון אחת קומה רק) נמוך

 5 וחזית המשרדים

 5הירוק צירה על לשמור וגם( רביעית צלעכ) בפורום מבנהב בית הסטודנט את לשלב הצליחש בכך גאה מאוד היה דגלע
 5דופן מזרחית לציר הירוקתוך יצירת ,במערב הסטודנט בית בהמשך לקו הבניין של גלעד קבע אולמן של מוקוימ את

 
 (6812/6895) גלעד תוכנית של השלבים שני השוני על בעיקר? השונות התוכניות של והאופי השוני מה .2

 שכביש למרות) טובה הייתה לא התנועה מערכת5 קליין מתוכנית מרוצה היה לא כי גלעד את הזמין הטכניון - גלעד תוכנית
 ועירונית קומפקטית תוכנית דרש הטכניון 5מפוזר היה הקמפוס5 המציאות מול תפקדה לא והתוכנית(  הושלם טרם הטבעת

בפקולטה  סגל חבר,בהדר גדול משרד בעל היה גלעד5 הרגל לכיוהו התחבורה נושא עם בעיקר שמתמודדת יותר
 אטרוןית, קסל מעונות, פנורמהמגדלי  , אליהעיזרשכונת ) ונות גדולות ומבנים חשוביםכשל ש מתכנן והיה לארכיטקטורה

 :ורי הכולליצירת מרכז ציב כמו למשל – בקמפוס ,שלו העירוני התכנון עקרונות ויישם כעיר הקמפוס את ראה הוא, (חיפה
 וכל אבה תוכנית הכין גלעד5 קומות רבי מגורים,אולמות כנסים ותערוכות, מסחרי מרכז, מרכזית תחנה, מבקרים מרכז

5 הפרק על שעמדו בנושאים ודנים גלעד של ולמשרד הולכים היו אורליהו (דוד כהן)  הבוס של אורליה בקירוב שבועיים
 סביבתי בפיתוח שרון של ותוכניתב שכלולה התפיסה את משיךה גלעד 5ניוןלטכ שלו הקשר היו הם5 מיקום נושאי בעיקר

 יותר היהבתכנונו  הציר 5לאורך הציר הניצב 'מ .0 של רחבות מדרגות תכנון,בנויות דפנותיצירת  י"ע  - (הפורום) אינטנסיבי
 5ופחות ירוק,  אינטנסיבי, מבונה

 אורליה עבדהבה  היחידה במסגרת5 כהן דוד+אורליה של" קרומ" תוספות עם גלעד תוכנית של לשילוב נחשבת - 0690
 סקריםממצאים של  + האב לתוכנית הקשורים עדכונים הראו בה, לקורטריון שנה בכל ,דיווח חוברת הוצאת על הוחלט

 (5 סקר כיתות לימוד, סקר ספריות, תחבורה סקר למשל) לנושא הקשורים

5 עירונית מאוד הייתה גלעד של והתוכנית5 0: סיבותה  5גלעד תוכניתיישום מ שנבעו לפצעים כתגובה בא -( ר'לוינג) 0699
 המון נוצרו ולכן( הפרויקט בסוף כסף אין תמיד) פיתוחה השלימו את עבודות ולא .9-.1ה בשנות בניה של בולמוס היה5 0

  5תיהסביב בנושא מעשה שותלע החליט הטכניון נשיאכ חורב עמוס5בקמפוס ניכור של תחושה יש .9ה שנות אמצעב5 פצעים
 לו ונתן לארכיטקטורה ' בפק נוףאדריכלות ל  החדש מסלולה לרגל הקמת ,היה בטכניון ר'שלוניג ההזדמנות את ניצלהוא 

 שיורדות המדרגות, מזרחה מאולמן הטיילת) ממשיים פרויקטים כמה כולל ביצע של ,לקמפוס סביבתית האב תוכנית לתכנן
 5(הגן האקולוגי, ממכלול

 אדריכל 5עצים ואורליה ריכזה צוות י כלומר - הטכניון צוות עם האב התוכנית את לעשות שחשוב החליט הטכניון - 0691
שהיא   החליטה הטכניון הנהלתשכ5 בשבוע יום , שעות לפי, עבד יער5 אורליה בראשות צוותל בכירהיה ייעוץ  יעקב יער

 (5 0691) הקמפוס' לאדר מונתה היא -  של תוכנית האב הצוות עבודת את רכזת

 (5וגלעד לשמאי כמו) לתכנון תוכנית האב הזמנה הוציאו לרמןרפי ל – 2..0

 

 

 ?הרוחב כביש נפתח מתי .3

 הזה הציר מה ביטא לאשהוא  למרות.9145-מ קליין של המוצעת ע"בתב לראות אפשר ,גלעד של האופקי לציר ניצניםה את
לאורך  כביש של רוחב אותותכנן   לא שהוא טעןהוא   .חוצה קמפוסה לרכב יר רוחביצר צ גלעד .('וכו ירוק, תנועה) אומר
 יותר צר כביש מזרחה החניה ממגרשונתיבים   5בעל ,סיטרי  דו כביש להיות אמור היה המרכזי החניה למגרש עד :הציר 

 תוכנית בעקבות נבנה, שערמה היום מכירים שאנחנו הגישה כביש .הרוחב באותו נבנה הכביש בפועל .בעל שני נתיבים
 רצה גלעד. לכביש הרוחב הכניסה את וממסדת הישן/העליון הכביש דרך לקמפוס הכניסה את מבטלת התוכנית. גלעד

כך נוצר מצב .מבחינת פיזור התנועה ושימושי אהוב ,נעים היה הוא כי להשאירו הטכניון החליט אך העליון הכביש את לסגור
  .ם ישר בכניסהמוזר של שני כבישים מתפצלי

 אחרי .גלעד תוכנית אישור אחרי שביצעו הראשונים הדברים אחד והיה בעבודה היה כבר הכביש 9111-9111שב חושבת
 של בעיה הייתה נוספת בעיה. תנועהה האי על גם חנו אבל אחד נתיב על חנו אנשים. בעיות החלו הכביש את שהפעילו

לק את הכביש ישח גידור עשו מכן לאחר, (תמונה)למניעת החניה על האי הבולדרים את שמו בהתחלה. רגל הולכי תנועת
 אפשר היה לא כלומר ,(17ה שנות) קמפוסי כלל חניון המערבי והחלק חשמל של חניון היה המזרחי החלק - לשני קטעים

 כביש השלמת ביצועדחוף קדם ל שצריך בין היתר שקבע מקיף תחבורה סקר נערך תקופה באותה. הכביש אורך לכל לנסוע
 היו האוטובוסים. חיפה' באונ הציבורית תחבורהה של לסכמה דומה אצל גלעד הייתה הציבורית התחבורה סכמת .הטבעת
 .הטבעת בכביש להסתובב ולא הקמפוס במרכז ,תחנה מרכזית/ המרכזית לחניה להגיע אמורים

 אמפישהייתה בסמוך ל  הרגל הולכי מנהרתשטח   (.9111) ר'לוינג בתוכנית – לטיילת ,קטע המזרחי, המרכזי הציר הפיכת
 .אמפיה עבור שירותיםנחסם ושימש ליצירת ה

 ?אווירונאוטיקה מיקום לגבי ידע לה יש האם .4

 אורקולית מעבדה למשל) לפעילות זאת קשות סביבתיות השלכות היו לאווירונאוטיקה המבנה את לתכנן שהחלו בתקופה
 הבליקה חלקהמ( 17ה שנות) יותר מאוחר(. הרעש את הקמפוס בכל שומעים יווה לחצים משחררים שהיו רוח ומנהרות
 בשל(. לאתר הבניין  מסביב הביתנים חלק קמו גם לכן) הטכניון מוסד דרך הצבא עבור ניסויים ועשו וירוהא מחיל תקציבים

 כמו זה על הסתכלו". הפקולטות משאר ש"בנו וגם בטירה גם הפקולטה את הרחיקל מקובל היה, הסביבתיות ההשלכות
 077) יותר מאוחר התאסףש השטח, ש"בנו הקרקע על כשעלו. ממנו מרחק לשמור שצריך,"גרעיני כור עלהיום   שמסתכלים

 (.041' עמ באלפרט מופיע)האיזור  שארל אוירונאוטיקה בין חיץ מטרתו הייתה יצירת –( דונם

 שניהם ואת) .בהדר הניחו חשמלל הפינה אבן את. נוטיקהרוואוי חשמל - נדה'האג על מבנים שני יש 47 ה שנות בראשית
 לגבי -הפקלטות לשתי בהתייחסות שוני היה(. ש"בטירה ובנו -ש ואווירנוטיקה "בהדר ובנו–חשמל : פעמיים בעצם תכננו

 ההשלכות בגלל העיר בתוך להיות יכול לא שזה ברור היה' אוירו לגבי אך ,בהדר לבניה היתראפילו   ניתן ,חשמל
 למציאת הזרז היה' אוירו. בהדר הקמפוס במקום או בנוסף חדש קמפוסב למקמם אותו שצריך ברור היה. הסביבתיות

 באיזושהו. ש"בנו רק שכדאי או בהדר ולבנות עדיין מקום יש האם חדש בנייןלגבי  ההתלבטות את שהעלה החדש השטח
לקמפוס החדש ולעזוב  הפעילותאת כל  בהדרגה  במטרה להעביר ש"בנו תהיה חדשה בניה שכל החלטה התקבלה שלב

 . את הדר

 
 ?עליהן מידע לה יש האם – חורבות .5

. הסגל למועדון מתחת בטלר לאודיטוריום מתחת נמצא מהם אחד. בהם השתמשו צאן שרועי עתיקות בארות שיש לה ידוע
 רועה של בית שזה נטען – יםברוש של שדרה עם חדרון יש הסנאט מעונות מעל .בריטיות במפות בארות סימון לחפש
 (?) עיזים

 :כללי מידע

 השטחים קניית" מנות" את שמתארת מפה שאין חושבת. נשר לכיוון היו בראשיתו סיפח שהטכניון דונםה 077 .א
 .בטכניון

 (.כ"אח בהם להעזר נוכל אולי) רונן נפתלי ואת קפלן יונית את יש אורליה של בצוות - 9111 חוברת .ב
כאדריכלי פרויקטים   לארכיטקטורה' סגל מפק שהעסקת ההחליטהנהלת טכניון  דנציגר ותמעבד של פרשהה אחרי .ג

. לקנדה וירד הפרשה בגלל הטכניון את עזב נוימן. עצמאיים, חיצוניים רק אדריכלים להעסיק והחלו בריאה לאהיא 
 .פרינסטון' במאוני, נוימן על סגל רפי של דוקטורט יש. ונציגו לאחר שעזב נוימן של העוזר היה הקר

 .גלעד תוכנית של הוא( 099' עמ) בחוברת לנו שיש המודל .ד
 . בטכניון עצים נטעו עוד 9151-9140 בין .ה

  61.66.61, אורליה קירמאיר' עם אדרראיון טלפוני 

 : ונהרסו 5791לפני שנת בנינים שנבנו 

ס "ביה) –בנין קונוף  -ס בשמת"בנין בי .5
אופיין , י פרופסור אביה השמשוני"תוכנן ע -(להנדסאים

היו פירמידות של . בבטון גלוי בחזיתו הפנים וחזיתות החוץ
א של "מופיע בתצ. תאורה מהגג אל תוך אולם המלאכה

/ ביולוגיהנהרס כשבנו את המבנה הגדול של . 5791
המבנה עמד ריק כי בשמת עברו , (1009סביבות )רפואה 

 .והיה צורך במקום לחניה מקום
 
 -לי-בנין פינקלשטיין ובנין קנדי -מעונות העמים .1

 נהרס, חבקין' י פרופ"תוכנן ע. '90-נבנה בשלהי שנות ה
ום מועדון ומעונות חדשים פנות מק[כדי ל 1050בשנת 

מבנים ארוכים מדורגים מלבני סיליקט עם  .בתכנון גרנות
הפרוייקט זיכה את דניאל חבקין בפרס רכטר בשנת .  מגדל
1050 . 

 
 ןנבנה בי, בנין של דניאל חבקין -בית ההארחה .3

, כלל ארבע דירות(. תיארוך לפי תצאות) 5717-5795
י שתי "צלת עהיתה קוביית בסיס מו .שתיים בכל אגף

. ובה דירה שתי דירות חדר, קוביות ניצבות עליונות זיזיות
כשנבנה מועדון . דירה בכל אחת -בשתי השיניים העליונות

בית . דירות אירוח 10הסגל בנו בו שתי קומות עם 
 . יחד עם מעונות העמים 1050נהרס בשנת  ההארחה הישן

 

תבע את , שהיה פרופסור בפקולטה, אבשלום טהאו*
כל של מבנה ההנגאר שהודבק כניון ואת האדריהט

בשל הפרת זכויות  ('?90-בשלהי שנות ה)לחקלאית 
ולאחר , הוא יצירה והיה צריך להוכיח שהמבנה של. יוצרים

אך נפסק לו פיצוי סימלי במשפט כה שהצליח לעשות זאת ז
 . ביותר

 

 ,מנספלד ,רטנר ,קליין: "תוצרת בית"דריכלים א

 זלקינד, טהאו, קשטן, חבקין, נוימן
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מכתבו של ארתור קורן - תרגום

 14/8/1953 

A Master Plan for the Technion, Haifa 

 

The proposed master plan for the new Technion seems to take into consideration the following six 
points:  

1. The administration forms the focal point of the scheme. It is placed on the platform in the middle of 
the slope. From the administration opens a view into the plain which is kept open "the window". 

2. To emphasize the importance of the view out of this "window" a road has been designed approaching 
the administration from a higher level. 

3. To keep the view open, a green plain is introduces, sloping down the hill. 

4. Hinged on this open green the various departments have been established sloping down the hill. 

5. This arrangement spreads the departments over a slope of approx. 60 m. 

6. To the green plain, which forms the spine of the whole group, a new stadium may be added at the 
bottom of the hill in the old vadi. 

 

However, for the master plan the following points should be considered: 

1. The whole group of buildings consists of buildings for general use and others from special use (the 
departments). The general buildings, such as administration, library , students communal rooms etc., 
form the centre of the scheme round which the departments should be grouped .*  

* These departments will be grouped in larger sub-components, e.g. Physics +Chemistry Dep., 
Engineering, Architecture , etc. 

In this way the centre would be easily accessible to all departments.   

2. To avoid the difficulties which will arise from the 60 m difference in height, and for artistic reasons, 
the whole scheme should be placed along the contours, particularly along the plain on the middle of the 
hill. This might  be achieved in three or more terraces. 

3. The idea of the "window" which is excellent and means the view out of the group of buildings should 
be supplemented by the view towards the group. This should be considered in the order in which one 
approaches the centre in three parts: a) The long distance view as one approaches the buildings from 
the town; b) The entrance into the site; c) The approach from the entrance to the centre. This last point 
might affect the position and build-up of the centre itself. 

4.  The departments and sub-components could be arranged in such a way as to keep sufficient space 
both for the extension of the individual departments and for the establishment of new departments as 
well. The existing Aeronautical department could thus be incorporated in an organic way.  

5. The whole scheme requires an elaborately worked out terrace-system supplemented by landscape-
gardening which should tie the whole group of buildings artistically to the ground. By exploiting every 
single movement of the ground the expenses for the movement of earth could be economised. 

6. Such an arrangement would also preserve the previous/ precious (?) woods on the foot of the hill. 

Arthur Korn 
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מכתבו של ארתור קורן - מקור

1 2 3



פרק 7: נספחים

אדר' רות ליברטי-שלו | אדר' נוף רקפת סיני | אדר' אמיר פרוינדליך | ינואר 2802016
קרית הטכניון  |  המורשת הבנויה והנופית  |  סקר מצב קיים 

טיוטות תוכניות קליין
06.11.195207.01.1953



פרק 7: נספחים

281 אדר' רות ליברטי-שלו | אדר' נוף רקפת סיני | אדר' אמיר פרוינדליך | ינואר 2016
קרית הטכניון  |  המורשת הבנויה והנופית  |  סקר מצב קיים 

15.12.1954



פרק 7: נספחים

אדר' רות ליברטי-שלו | אדר' נוף רקפת סיני | אדר' אמיר פרוינדליך | ינואר 2822016
קרית הטכניון  |  המורשת הבנויה והנופית  |  סקר מצב קיים 

 תב"ע חפ/945, 1954




