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מהנדסנדרשכךלשם?קומות6בןמחקר

האולםתקרתלחיזוקרייפרמשה'אינג,הקונסטרוקציה

שורתלאורך-הבנייןשלמרכזיהשענהשצירבאופן

החוצהאחתבטוןקורתעליועמס-הביולוגיהמעבדות

קומתכגובההואזוקורהשלגובהה.הבנייןאת

החללשלהמערביתהדופןאתמהווהוהיאהכניסה

קומתאתמחלקתהקורה.הקרקעבקומתהמרכזי

האגףכלאת,למעשה,עליהונושאתלשנייםהכניסה

.הבנייןשלהדרומי

2

3 4

1

בטרםבהדמיהשהוצגכפי,האודיטוריום1.

...ביצוע

.שבוצעוכפי...2.

.בההמשולבוהאודיטוריוםהגןקומתתכנית3.

.היציעיםאלמהבמהמבט4.



הבנייןחזיתרקעעלהשקועהגן1.

.השקועהגןאלמהמבואהמבט2.

.האוזןדמויהגןעלמלמעלהמבט3.

12

שקועגן
יצרהאודיטוריוםקומתבמפלסשתוכנןהשקועהגן

.הצפוניתהחזיתסביבמכתשדמויטופוגרפימבנה

במקוםמוארת"גןקומת"שלקיומהמאפשרזהמבנה

ירוקנוףניבטלאודיטוריוםמהמבואה."מרתףקומת"

בהיטלם,היוצריםצבעונייםעקלתוןבקירותתחום

אדריכליתי"ענעשההגןעיצוב.אוזןשלצורה,האפקי

.זוטאורד–האוניברסיטהשלהנוף

3



אילן-בר-המרכז לחקר המוח

יעקב אגם-פסל באטריום ומזרקה בגינה   , ריצוף  אמנותי בחללים הציבוריים-אמנות

תחזוקה ופיתוח, ל לבינוי"הסמנכ–אילן -אוניברסיטת בר:המזמין 

אל-שמואל גן'אינג

:השותפים ליצירה

-פרי אדריכלות והנדסה-אדריכלות

אדריכלית  , גיא כנען-אדריכל שותף, בנימין פריאדריכל 

וולפלינגטלי , סיגל עמית: צוות, ליאת שרון-אחראית

יעקב ויינברגר' אינג-וינקו יפת-ניהול ופיקוח

.אריאל שוורץ, ראףזאב : צוות

רייפרמשה ' אינג-קונסטרוקציה

אזוטורד'אדר-פיתוח/נוף

בקרה , חשמל

שלום עוזר'אינג-מתח נמוך' ומע

,מינדוף, מזוג אויר

צבי-משה בן' אינג-גזים, אינסטלציה

אפי-צוות, נתנאל. ש-בטיחות 

.לוסטיג. ש-מעליות 

דובי הרפז, תמיר מגל-צוות, MST-תקשורת 

אגטשטיין-חדרים נקיים

'סמי מרקוביץ-אלומיניום

, דוד נמרודי–שיתופית -הקבלן

אלון, אלכס: צוות


