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 מרכז ספורט עירוני, המתוכנן במתחם 
השוק הסיטונאי

טקסט דבר המתכננים  

כחלק ממתחם המגורים והפנאי במרכז העיר, משתלב מרכז ספורט עירוני בשטח 
כולל של כ־4,500 מ״ר, לרווחת תושבי האזור בצומת הרחובות מנחם בגין / קרליבך/ 

החשמונאים. הקו שהנחה את המעצבים בעיצוב מרכז הספורט, הוא שלא חייבים 
להשקיע בחומרי גמר יקרים על מנת לקבל תוצאה מרשימה, במיוחד כשהתקציב 

העיקרי הוא של רשות מקומית.

הפרוגראמה של מרכז הספורט כוללת: 3 
בריכות שחייה )חצי אולימפית, לימודית 
וילדים( עם ג'קוזי בחלל אחד. אזור ספא 

הכולל סאונות חמה ויבשה, חמאם ג'קוזי 
וחדרי טיפולים. חדרי חוגים. קפיטריה. 

משחקייה. אולם ספורט. חדר כושר.

מאחר וצורת המבנה מאתגרת – מבנה 
ברוחב של 22 מ' ובאורך כולל של 

72 מ', כשהוא נמצא מתחת למפלס 
הרחוב, ללא חזיתות אל החוץ, הקפידו 
המעצבים על שפת עיצוב המחזקת את 

חיבור המושגים ״אנושי, מעורר וקל״. 
לדבריהם, כל משתמש למעשה מגדיר 

את החוויה וההוויה במקום. מרגע 
הכניסה וזיהוי המשתמש, מערכות 

חכמות פותחות מגוון אפשרויות שימוש 
ותקשורת בין המשתמש, המתקנים ושאר 

המשתמשים.האווירה במקום מושפעת 
ומגיבה לדרישות המשתמש ומאפשרת 
בחירת סוגי שימוש שונים - מפעילות 
ספורטיבית, גישה למקורות מידע ועד 

שיתוף במפגשים, אירועים והעשרה.

החומרים שנבחרו ״פשוטים״, בעלי 
עמידות גבוהה )Heavy Duty( לשימוש 

ציבורי ובעיקרם שימוש בגווני צבע 
עזים, מחממים ודומיננטיים. בנוסף, 

פרטי התקרות נפוצים, מחומרי בנייה 

זמינים, כמו למשל, שימוש תקרת 
משושים עשויה רשת אקספנדד לחלל 

תקרת חדר הכושר. רוב התקרות במרכז 
הספורט הם שדות מרחפים ומנותקים 

מחיבור לקירות, או הצמדות אל תקרת 
הבטון, על מנת ליצור חלל תקרה כפול 
ועילי שנצבע בשחור )כולל המערכות( 
ומשרה תחושה של אין סוף. בצורה זו 

נוטרלה תחושת הגבולות ומשקל הבניין 
״שיושב מעל הראש״.

כל אזורי התנועה והמעבר מוגדרים 
על ידי יציקת ריצוף ירוק, המשתלב 

באריחים כהים במידות גדולות. חזית 
המעליות מאופיינת בחיפוי זכוכית 
ירוקה, בגוון זהה לסכימת הריצוף. 

המדרגות והגשר טופלו בקווים מעוקלים 
ואמורפיים, על מנת ליצור אלמנט פיסולי 

ורך בחלל, בעל מידות צרות. על גב פיר 
המעליות ובחלק הפונה אל הפאטיו, 
עוצב קיר טיפוס, אשר מכניס הומור 

כשהמטפסים למעשה אוחזים ונתמכים 
במישורים שהם למעשה תווי פנים.

״ביקשנו להוכיח כי גם מבנה ציבור, 
שהוא ״רק״ מרכז ספורט, יכול להיות 

מתוכנן ומעוצב – שלא כמו מבני 
הציבור שהורגלנו לראות עד כה״, 

אומרים המעצבים.

מרכז הספורט העתידי שמציעים 
 האדריכלים רן ינוב ומוריס אלגזי

)רן ומוריס אדריכלות ועיצוב(
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שם המזמין / הלקוח:
גינדי השקעות

שטח המרכז:
כ־4,000 מ״ר

שם המשרד המתכנן:
רן ומוריס אדריכלות ועיצוב 

אדריכל המבנה: 
אליקים אדריכלים

יועצת תאורה: 
אורלי אברון־אלקבס

קונסטרוקציה: 
ישראל דוד מהנדסים

הדמיות:
אנדו סטודיו


