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פרוגרמה ראשונית לתכנון מתחם שנלר  

מרכז חוויתי קהילות ישראל  

שנלרפרוגרמה ראשונית לתכנון מתחם 

מרכז חוויתי קהילות ישראל

מטרתה להציע כמה אפשרויות. ללא תכנון סופי, החוברת הזאת מהווה רעיון תכנוני קונספטואלי

צוות להקים לבנית פרוגרמה מלאה ותכנון מפורט יצטרכו. התכנוןאת כיווני על מנת להסביר 

.מקצועמתכננים המורכב מבעלי 

במקום יוקם מוזיאון ומרכז מבקרים . יתפקד כמרכז קהילות ישראלהקומות 4ההיסטורי בן המבנה 

מרכז המבקרים יהיה בעל אוריינטציה חינוכית וישמש פתח ושער  . לתולדות העם היהודי ותרבותו

קבוצות  , המרכז יהיה בעל אופי חוויתי ויתאים לביקור של בודדים. להעמקה בנושאים הללו

.חיילים ותיירים מהארץ ומחוצה לה, תלמידים, שוניםוממגזרים בשכבות גיל שונות 

בחלקים אחרים יוכלו . ותנתן להם הדרכהבתיאום מראש / חלקים בביקור יעשו אך ורק בקבוצות 

.המבקרים להסתובב באופן עצמאי ובחלקים נוספים תתאפשר גישה עם אישור בלבד

:התכולות העיקריות של הבניין יהיו
מפורט בחוברת נפרדת-מוזיאון חוויתי קהילות ישראל•

תורנית ומדעית לתולדות העם היהודי ולתרבותוספריה •

והוצאה לאורמכון מחקר •

.תעודות ומסמכים היסטוריים, יד-ותיעוד חזותי של כתביסטודיו לדיגיטציה •

.תעודות ומסמכים היסטוריים, מעבדה לשימור ולשיקום כתבי יד•
.הרלוונטיבהתאם לדרישות המזמין יוגדרו שטחים ומיקומם –משרדים •

:  ייבחנו מספר חלופות כגון. קהילתי–הביקור במתחם ולפיכך האוכל שיוגש יהיה בעל אופי תרבותי מחוויתהמטרה היא שגם החלק הקולינרי יהווה חלק : בתי קפה/מסעדות•

חלוקה בין המסעדות ובתי הקפה לסגנונות שונים על פי חלוקה גיאוגרפית או אפשרויות אחרות בהתאם למה  ; מסויימתבכל תקופה האוכל יהיה ממסורת –תפריט עונתי מתחלף 

.קפה נוספיםבתי / מסעדות2בפרוייקט קיימת אפשרות להקמת , בחוברת מוצג רעיון למסעדת אוכל מהיר–. י אנשי המקצוע"שיומלץ ע

.שייבחרהקהילתי כל אחת מן התכולות הללו יעוצבו אף הן בהתאם לסגנון -גלריות/חנויות•

.ן'אזרבייג/ בחוברת מוצע לפי מסורת גרוזיה-בוטיק יין•

.מודרנית אשר תוצג ותימכר בגלריהשל אומנות אווירה נוצר בכוונה ליצור העיצובי ההיסטורי של החלל הסגנון -גלריה לאומנות•
.13-הבחוברת החלל מעוצב באווירה של ספרד מהמאה –חנות ספרים •

.מודרני של המייצגיםשל סגנון ליצור אווירה עלול העיצובי ההיסטורי של חלל הגלריה הסגנון . תימן-גלרית תכשיטים •

ועשוי להיות גמיש להעמדת מקומות הישיבה לשימושים איש150-הראשי יכלול מקומות ישיבה לכהאולם . 19-המהמאה סגנון אירופאי וינאי -כנסים/קונצרטים/אולם הרצאות•

.מקצועייםלעיסוקים היסטוריים חוגים / לימודכיתות / קונצרטים וסדנאות, כנסים והרצאות בנושאים שונים, שונים כמו טישים



חיבור לוגיסטי עם אולם הקונצרטים  ;ישראללמוזיקה יהודית מקהילות מרכז•

חיבור עם  , הרצאות, בית ספר למוזיקה עם שיעורים. לערבי מוזיקה מסורתיתהמיועד 

.קונצרטים פנימיים ופתוחים לקהל, קונסרבטוריונים
ספיר  ' יעקב ן' ר, א"החידונוסעים מפורסמים כגון ם"שדריבעקבות –חדר בריחה •

.ואחרים

של יצירת חללי חוויה בסגנון קהילתי שיתאפשר  את האפשרות הפרוגרמה בוחנת •

מוצע להקים .ללון בהם ולקיים אירועים פרטיים ומשפחתיים בהיקף משתנה

לינה קבוצתית בחדרים אשר ישמשו בשאר  -רמה א : מתחמים נפרדים בשתי רמות

המשלבים תצוגת  אקסקלוסיביים חדרים –רמה א א . הזמן כחללי תצוגה קהילתיים

חדרים אלו לא יהיו פתוחים לקהל הרחב  . מאדגבוהה מקוריים ואירוח ברמה פרטים 

משפחות וקבוצות לרגל אירועים  , זוגותחללים אלו יאפשרו אירוח של .בדרך קבע

.  ב"טקס חינה וכיו, חתןשבת , מצווהבת /חגיגת בר, מילהברית : משפחתיים כגון

,  האירוח יהיה בסגנון קהילתי וילווה בביקור מודרך במוזיאון ובמרכז המבקרים

.בחוויה מוזיקלית וקולינרית בסגנון הקהילה המבוקש

(.כולל שירותים נגישים)חדרי שירותים ציבוריים בכמות מספקת •

בר ובת / בוטיקחתונות : בינוניים וקטנים, מקום לאירועים גדולים–אזור לאירועים •

.שבת חתן/ ברית מילה / מצווה

בקומת המרתף קיים חלל עם  . של חמאםאת הקמתו הפרוגרמה גם בוחנת •
–אחת האופציות . וחיצוניפנימי קמרונות המתאים להפעלת חמאם מסורתי לשימוש 

לשלב . בשבוע לקהל הרחביומיים / אפשר לפתוח יום, חינה לפני החתונה/ערב כלה

.טיפולים מסורתיים אשר נעשו בחמאמים



קומת קרקע
חלוקה למתחמים עם איפיון לפי קהילות שונות

:ומסעדותמרכז מסחר , ניתן להקים בנוסף וכתמיכה למוזיאוןהקרקע בקומת 
ר"מ75-ו150–בית קפה  / מסעדה
ר  "מ53-65יחידות בשטחים 5-גלריות / חנויות

ר"מ150–לובי עם ספריה 
שטחים טכניים  , מטבחים, שרותים ציבוריים, משרדים



ספריה  / לובי כניסה למתחמי הלינה
תקופת הרנסנס  בסגנון 

בחרנו את  , העליונותיובילו לקומות כמבואת כניסה עם מעליות אשר 

הישיבה   ופינות שרותים , קבלה. הסגנון של איטליה מתקופת הרנסנס

"  מתחבאת" אשר , באותו הסגנוןהמעוצבת משתלבים עם ספריה 

.  מאחורי גרם המדרגות המפואר

,  הברונזהפירזול בורדו בשילוב עם בדי ווליור , הדובדבןרהיטי עץ 
אווירה  יוצרים כל אלו ;השיש המעוצבותעם רצפות הברונזה שנדלייר 

לחלל מקושטים הפתוחים מדרגות עץ עם מעקות . מפוארת ומלכותית

. ופינות הישיבהשל הספריה יובילו לקומה הראשונה , כפול

ישנה אפשרות  . דרכה המבקרים ימשיכו את הסיור בכל הקומפלקס

שתי  המטבח ממוקם בין (. יורקית-ניו)להשתמש במטבח של המסעדה  

.  משרד לעובדי המתחםישנו בצמוד לדלפק הקבלה . הפונקציות

גובה החלל  להיום נכון . החלל למפלס החצראת ריצפת חשוב להוריד 

חלק ממנו  . 3.50החלל יגיע ל, סמ65-כהורדת לאחר . מ"ס2.87הוא 

. קומות3העובר לגובה של באיזור המעליות יהיה חלל 



מבט פרספקטיבי

ספריה / לובי כניסה למתחמי הלינה



יורקית  -מסעדה בסגנון ניו
1910שנות 

.  מהירמסעדת אוכל הראשי ממוקמת המוזיאון והלובי בין 

.  ושטחו לא מאפשר בישולים רציניים, והמסעדההמטבח נמצא בין הלובי 

.  היומין לעכשויותעתיקת וההיסטוריה מחבר בין הזמנים סגנון המקום 

,  עם תפריטים מקוריים( של מירב)על הקירות יסודרו תמונות מהמחקר ההיסטורי 
...  תמונות היסטוריות ואנשים מהעבר 



מטב פרספקטיבי

יורקית-מסעדה ניו



תימןמקהילת תכשיטים 



.השונותגיאוגרפי או מסורת היסטורית של קהילות ישראל מקום / אותה תקופהתוך שמירת הסגנון והאווירה המקוריים של לינה במתחמים היסטוריים קיימת אפשרות 

בהתאם לגודל המתחם  2או 1אמבטיה / יחידת מקלחתתהיה בכל מתחם . תיירים/יכולה להיות משפחה אחת או קבוצות ילדיםזו . אנשים6-15כל מתחם יתוכנן לקבוצות בין 

.  של אותה תרבותההיסטורית או דרישות של מלונאות עכשיווית אשר יהיו מנוגדים לאווירה חוקים לא ישמרו . שלווהאיפיונים ההיסטוריים 
.  סדנאות או אירועים משפחתיים סגורים, הרצאות–לדוגמא . איש במסגרת אותה תרבות20מתחם יתוכנן עם אפשרות הפעלות לקבוצות קטנות עד כל 

:  חלוקה תכנונית למתחמים היסטוריים לפי קהילות ומיקומם במבנה

,  סגנון החלונות, סוג התקרות–חלוקה פיזית תקבע לפי נתוני המבנה כגון . הגגוקומת ' ב', אעצמאיים בקומות במתחמים , הרעיון הקונספטואלי הוא להגיע לביטוי של רוב הקהילות

.  למקם אותם לפי היגיון וקשר גיאוגרפיאלו חשוב במקביל לנתונים . גובה התקרות

:  קומותלפי היא חלוקה ( כבסיס לשינויים של המקצוענים)הצעתי סכמתית 



'קומה א
מתחמי קהילות אסיה ואפריקה  –' קומה א

מרוקו  

מצריים

תימן  

סוריה

פרס  

בוכארה  

גרוזיה  

אתיופיה  



מתחם מגורים בסגנון קהילת עדן  

על הספסלים  –הלינה כאן תהיה חוויתית 

,  רצפות אבן. מסורתיתבצורה , והמזרונים

על  ים 'ויטרז, מנורות זכוכית, שטיחים ומחצלות

.  ישרהחלונות וטיח לא 

ונטילת ידיים שרותים / שני תאי מקלחת

.  איש25של עד מאפשרים לארח קבוצות 

,  לפני החתונהחינה –סדנאות ואירועים 

,  חוגי ריקודי בטן, שונותבאומנויות סדנאות 

.וכדומהקרמיקה , יוגה, חמט



פרספקטיבימבט 

תימני  מתחם 



מתחם תימני  
עם משרביות עץ מעוטרות המאפיינות את  , חלל שקט ורגוע

שטיחים וכריות רבות עם  , "שמן"מנורות , תרבות המזרח

.  הבית התימניאת חווית ייצרו אקססוריז מקוריים 

לתרבויות להעביר חוגים שונים האופייניים אפשר במתחם כזה 
משתמשים בטן ואומנויות לחימה אשר ריקודי , יוגה–המזרח 

.וכדומהמזרונים , בשטיחים

אירועים משפחתיים או כל אירוע עד  , מסיבות חינהאפשר לערוך 

.איש20-30

.  איש 15לאורך הקירות עד על הספסלים אפשרית גם שינה 



'קומה ב

חלוקה למתחמים עם איפיון לפי קהילות שונות  

מערב אירופה  , התיכוןהים מתחמי קהילות –' קומה ב

וארצות הברית

איטליה  

יוון 

ספרד

גרמניה

צרפת  

אנגליה  

ארצות הברית  



מערב אירופה וארצות הברית, התיכוןהים מתחמי קהילות 



מתחם מגורים בסגנון קהילת  

גרמניה  
19-מאה ה

לתצוגת דירת מגורים באירופה המזרחית  המיועד מתחם לינה 

.  של משפחה עשירה

ביתי וחדר הילדים משרד / העבודהחדר , במרכזההאוכל חדר 

היסטוריים כמו ומיצגים אמורים ליצור אווירה עם הרבה ספרים 

.  כלים וכדומה, ארוניות, שידות, מנורות

פרטיים  קונצרטים / מפגשים/ ישנה אפשרות להעביר פעילויות

בחדר  . )כולל אירוח קייטרינג, איש עם הפעלות שונות20עד 

(  תחליטי-רב

בחדר העבודה  –ארונות הקיר לצורך לינה יפתחו מיטות מתוך 

.  בשאר החדרים יפתחו מיטות יחיד, השינה הראשיחדר יהיה 

2במתחם קיימים . איש10-15כ אפשר להגיע ללינה של "בסה
.  התקופהאמבטיה המעוצבים בסגנון של אותה /חדרי מקלחת 



מבט פרספקטיבי

קהילת גרמניה–מתחם מגורים 



מבט פרספקטיבי

קהילת גרמניה–מתחם מגורים 



דוגמא לפתרון הפיכת חדרי 

התצוגה לאכסון  

חדר במצב תצוגה או פעילויות שונות

הארונותלאחר פתיחת –חדר לאכסון 



קומת גג 

הרחוק  והמזרח צפון אירופה , מזרח אירופה
פולין  

רוסיה  

ליטא  

הסקנדינביות הארצות 

שנגחאי  



הגגקומת 
,  0-הקיר לכמעט לגגות משופעים עם ירידת גובה 

העניים במדינות אווירה של האיזורים יוצרים 

,  פולין, רוסיה–יהודיםבהם התגוררו הצפוניות 

.  ליטא

.  קומה של עוני וחיים קשים של שטייטלזו 

–לשלב פה שיעורי נגינה אפשר , זאתיחד עם 

"....כנר על הגג"



מפלס הגג
מתבקש . העירהצופה על כל בחלק המישורי של הגג מול מגדל הפעמון נפתח נוף 

.  ליצור מצפה עם מסעדה שקופה וקלילה עם קירוי קל של פרגולה וקירות חלקיים

.  הפנימיתהחצר עיצוב / פתרון עיצובי של הגג קשור לקירוי



מפלס הגג



מסעדה במפלס הגג


