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משכן חדש לאמנויות הבמה באשקלון
בתיה סבירסקי מלול - באה אדריכלים ובוני ערים

מרכז האמנויות של אשקלון ישתרע על פני יותר 
מ-6000 מ"ר, ויהיו בו אולמות ובתי ספר למחול 
שתארח  ציבורית  כיכר  תוקם  ולצדו  ולמוזיקה 
והמורכב  הייחודי  המבנה  פתוחים.  מופעים 
הוא מעין יצירת אוריגאמי עצומה בעלת גרעין 
מטרים   42 של  לגובה  המתנשא  מרכזי,  בטון 
ועליו "תלויות" תיבות המכילות את הפונקציות 
חברו  התכנון  למלאכת  המשכן.  של  השונות 
האדריכלית הנודעת מנואל גוטראנד מצרפת, 
בשותפות עם האדריכלית בתיה סבירסקי מלול 

- משרד באה אדריכלים ובוני ערים
 Manuelle בשנת 2010 הוזמנה לישראל האדריכלית הצרפתייה )מנואל גוטראנד

Gautrand( להציג את עבודותיה הייחודיות בכנס נשים אדריכליות, הנערך מדי שנה 

על ידי עיריית חולון ועמותת האדריכלים במסגרת "פסטיבל אשה". מנואל גוטראנד, 

ידועה בעיקר הודות לעיצוב הבלתי נשכח של חלל התצוגה של חנות הדגל של 

סיטרואן בשאנז אליזה בפריז. בשנים האחרונות גם נפתחו מרכז התרבות "גאטה 

ליריק" בפריז, ומרכז העסקים בסנט אטיין - שלצד פרויקטים נוספים הציבו את 

גוטראנד כאחת האדריכליות הנחשבות בעולם.

וצבעים,  צורות  של  גדול  מגוון  מאמצת  המשרד  של  הפיוטית  הארכיטקטורה 

ומשתמשת בשיטות העכשוויות ביותר של תכנון בספקטרום תחומים רחב, ובכללם 

מתקני תרבות לבנייני מגורים, מסחר ומשרדים.

רב  עניין  עוררו  והרצאתה  גוטראנד  מנואל  של  ביקורה 

כשנה  בישראל.  והאינטלקטואלית  המקצועית  בקהילה 

ביקור  ובכללן  רבות  בדיקות  ולאחר  הביקור,  לאחר 

בפרויקטים של האדריכלית בצרפת, הוחלט להזמין את 

מנואל גוטראנד לתכנן את מרכז אמנויות הבמה, פרויקט 

דגל תרבותי באשקלון. זאת לאחר שעיריית אשקלון שמה 

לייצר לא רק תרבות מקומית אלא להפוך  לה למטרה 

את העיר לנקודת חן על מפת התרבות הישראלית והבין-

לאומית.

בצרפת,  כיום  הבולטות  מנואל גוטראנד, מהאדריכליות 
מתכננת בשותפות עם המשרד הישראלי באה אדריכלים 

ובוני ערים בניהולה של האדריכלית בתיה סבירסקי מלול, 
משכן חדש לאמנויות הבמה באשקלון. המשרד הישראלי 

פרויקטים תרבותיים  בניסיונו הרב בתכנון  הוא  אף  ידוע 

בארץ.

המנוסה  גוטראנד-סבירסקי-מלול,  של  היצירתי  הצוות 

בתכנון מבני תרבות שונים ומורכבים, עמל כבר כשנתיים 

צוות  של  בעזרתו  והייחודי  המורכב  הפרויקט  תכנון  על 

מתכננים רב-תחומי. הפרויקט, העומד כיום בפני מכרז 

הוותיקה  הניהול  חברת  ידי  על  מנוהל  לביצועו,  קבלנים 

והמוערכת ניצן ענבר מהנדסים בע"מ, בניהולו של אינג' 

אורי ענבר. חברה זו אחראית בין היתר על ביצוע נתב"ג, 
מוזיאון ישראל ועוד.

המרכזי  הציר  על  גוריון  בן  בשדרות  ייבנה  הפרויקט 

להיכל  בסמוך  למערב,  ממזרח  העיר  את  ה"תופר" 

הספורט העירוני וממערב לו.

כדברי  חיים",  ומלא  חגיגי  "מקום  שיהיה  הייחודי,  המבנה 

המתכננות, הוא מעין יצירת אוריגאמי עצומה, בעלת גרעין 

בטון מרכזי המתנשא לגובה של 42 מטרים ועליו "תלויות" 

תיבות המכילות את הפונקציות השונות של המשכן. הגרעין 

מבט לחזית הראשית של הבניין משדרות בן גוריון בשעות הערב
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מעטפת הבניין מבוססת על רשת גיאומטרית פשוטה של מלבנים בשני גדלים: 
ו-40\120 ס"מ. הגריד מהווה משטח מתקפל של מלבנים מלוחות  30\90 ס"מ 
קווי  יוצר  הסידור  ביניהם.  חסרים  ומלבנים  פנינה,  בגוון  בָּפטינה  צבוע  אלומיניום 
ועד  הבניין  פנים  המעטפת,  סביב  בחופשיות  המתקפלות  צורות  במגוון  זרימה 
לפיתוח הנוף של הפרויקט. לוחות אלה יורדים בהדרגה לאורך החזיתות, כאילו כדי 

להדגיש את התנועה האנכית של הפרויקט.
בין  הגיאומטרית  בתבנית  השימוש  בהמשכיות  ההוליסטית המתאפיינת  בתפיסה 
אוריגאמי קסום.  נוצר אפקט של  ועל פני משטחי המבנה הפנימיים,  ופנים  חוץ 

המעטפת מנותקת מהמבנה ומשמשת גם כאלמנט הצללה אפקטיבי.
במרכז האמנויות של אשקלון, שישתרע על פני יותר מ-6000 מ"ר, יהיו אולמות ובתי 
ספר למחול ולמוזיקה, ולצדו תוקם כיכר ציבורית שתארח מופעים פתוחים. עלותו 

של הפרויקט היא כ-100 מיליון שקלים. הבנייה צפויה להתחיל בחודשים הקרובים.
הקונספט של הפרויקט מבקש למקם את הפונקציות בצורת מגדל אנכית. כל 

פונקציה גלויה והיא חלק ממכלול פיסולי.

ייחודית,  ורטיקאלית  גלריה  חלל  מעין  המשמש  המרכזי, 
חשוף  בטון  בגמר  חלל  זהו  עצמה.  בזכות  יצירה  הוא 
בכל  שונות  בזוויות  אותו  החוצים  כשהמעברים  ברוטאלי, 
ומאפשרים  דופן  יוצאת  חללית  התרחשות  יוצרים  קומה, 
הצגת מייצגים באמנות פלסטית ואמנויות הבמה. בו בזמן 
ישמש החלל הייחודי כלב הפועם של המרכז כאשר כל 

הפונקציות שלו תלויות עליו ועוטפות אותו.
עליו  התלויות  התיבות  ואילו  בטון,  עשוי  המרכזי  הגרעין 
הקונסטרוקטור  וכלשון  פלדה,  קונסטרוקציית  עשויות 
"תלויות כזרועות  אינג' צבי המלי,  המוכשר של המבנה, 
על עץ באובאב ענקי....". הגרעין ממוקם בין שני הנפחים 
מרווח  כניסה  אולם  מהווה  והוא  הבניין,  של  הראשיים 
ואגף  המוזיקה  אגף  את  יחד  מאחד  בזמן  ובו  המפריד 

הריקוד כתזכורת מרומזת לקשר הנצחי ביניהם.

מבט על הבניין מדרום מזרח לאורך שדרות בן גוריון

מבט לתוך חלל הגרעין המרכזי
 הגרעין המרכזי  עשוי בטון, ועליו "תלויות" תיבות

המכילות את הפונקציות השונות של המשכן
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המשך

משכן חדש לאמנויות הבמה באשקלון

במפלס  מוצללים  ירוקים  חוץ  חללי  מייצר  והוא  ירוקה,  בתפיסה  מתוכנן  הבניין 
קומת הכיכר וכן במרפסות הירוקות שלגובה המבנה. המשכן מחולק לשני אגפים 
ההשראה  אשר  הבניין,  עירוני.  וקונסרבטוריון  למחול  ספר  בית  ובהם  נפרדים 
העיקרית בתכנונו )על פי האדריכלית( הייתה ליצור מקום חגיגי ומלא חיים, תוכנן 

למען מטרה כפולה והוא מציע שני אגפים ייחודיים: למוזיקה ולריקוד.
וגלריה  קפה  בית  מושבים,   500 ובו  גדול,  אודיטוריום  הקרקע ממוקמים  בקומת 
מתפקד  בגרעין  הממוקם  הכניסה  לובי  הפתוחה.  לכיכר  צמודים  והם  עירונית, 
וחילופי רעיונות במהלך  גם כאזור קבלת פנים עם קפיטריה ומאפשר מפגשים 
שיציג אמנות  תוכנן כחלל תערוכה  גם  הלובי  וההופעות.  בין החזרות  ההפסקות 

עכשווית של אמנים בני זמננו.
אולם התזמורת, ממוקם בית הספר למוזיקה, המותאם  בקומות העליונות, מעל 
להצגת מופעי מוזיקה ומחול לרבות מרפסת ירוקה הפונה לים להצגת מופעי חוץ 
לאשקלון  להעניק  מיועדים  התזמורת  וחדר  האודיטוריום   - החללים  שני  סגורים. 
כ-900  )שמכיל  הקיים  העירוני  התרבות  להיכל  נוסף  למופעים  בינוניים  חללים 
"הורה  וסדנאות המחול, לרבות חללי המחול של להקת  הלימוד  מקומות(. חדרי 
נפחי  ביטוי  אחד מהחללים  לכל  להעניק  מנת  על  זה  זה מעל  ארוזים  אשקלון", 
שניבט מבחוץ. בקומה העליונה ביותר של הבניין תמוקם קומת תצפית עם מרפסת 

פתוחה, שממנה יהיה ניתן להשקיף על אשקלון וסביבתה.
"אייקון אדריכלי שימשוך אנשים מכל רחבי  יהיה  פרנסי העיר מקווים כי המשכן 
מהארץ  והאורחים  העיר  תושבי  ייהנו  המגדל  של  העליון  בחלקו  והעולם".  הארץ 

ומהעולם מנוף פנוראמי של הים והסביבה המקיפה את 
האזור, בעודם מתרווחים ונרגעים על המרפסת.

חלל פתוח גדול ממוקם בחלק העליון של הבניין. למרחב 
זה אין שום פונקציה מסוימת או תוכנית ייעודית והוא נועד 
להיות "מופקע" לשימוש על ידי אמנים, תערוכות, חגיגות, 

ותצוגות מתחלפות.
חזית הבניין מורכבת מלוחות מתכת עם פתחים גדולים, 
אלה הם חלונות רחבים אשר יציעו נופים מרהיבים לעיר 

ולסביבה.
להתחיל  צפוי  והוא  עבודה  בתהליכי  נמצא  הפרויקט 

להיבנות בשנים 2015-2014.
לשורה  מצטרף  אשקלון  של  העתידי  האמנויות  משכן 
של פרויקטים ציבוריים ופרטיים שמתוכננים בימים אלה 
בישראל על ידי אדריכלים זרים, בהם הקמפוס החדש של 
בצלאל במגרש הרוסים בירושלים )משרד סאנה מטוקיו(, 
מניו  מאייר  )ריצ'רד  רוטשילד  בשדרות  מגורים  מגדל 
גבעת רם של  ובניין חדש למדעי המוח בקמפוס  יורק( 
פוסטר  משרד  ידי  על  המתוכנן  העברית  האוניברסיטה 
רמת  בהעלאת  פתיחות  מאפשרת  זו  תפיסה  מלונדון. 

האדריכלות, הציפיות והביצוע של הפרויקטים בארץ. 0

חתך בתוך האודיטוריוםמבט על מרפסת האירועים


