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בקיץ  2004נחנך באוניברסיטת בר אילן המרכז לחקר
המח ע"ש גונדה .המרכז ניצב בפתחו של המתחם
החדש של קמפוס האוניברסיטה .סביבו פרושים עדיין
המרחבים הפתוחים של מה שעתיד להיות אחד
הקמפוסים הגדולים בישראל .הבניין ממוקם על ציר
ההליכה הראשי המגיע מהקמפוס הישן וממשיך לעבר
הפארק המצוי במרכזו של המתחם החדש.
המרכז לחקר המח’ שתוכנן על ידינו בשנים 1999-
 2000ונבנה בין השנים  1999-2004מהווה ציון דרך
בהתפתחות משרדנו ,וסיפור תכנונו ובנייתו מעניינים
ומרתקים לא פחות מהמחקרים הנערכים בו.

.1998-1999
.2000-2003
.2004

לקראת סוף שנת  1998קיימתי פגישת היכרות עם
הסמנכ"ל לבינוי ומשק של אוניברסיטת בר-אילן ,שמואל
גן-אל .לאחר שנפרדתי ממנו לשלום ובעודי נוסע לכיוון
משרדי צלצל הטלפון במכוניתי .גן-אל היה על הקו :
"האם יש ביכולתך לחזור לכאן מיד?" שאל ,ואני סבתי
מיד לאחור ונסעתי בחזרה למשרדו בעודי תוהה על
פשר הקריאה הדחופה .כך התחילה אחת הרפתקאות
התכנון המרתקות שחוויתי .גן-אל שאל אותי מיד
כשנכנסתי למשרדו " :האם אתה מסוגל לתכנן מרכז
"מובן שכן" עניתי ללא
לחקר המח תוך שבוע?"
היסוס" .אם כך ,מוטב שתתחיל מיד" אמר.

מאוחר יותר למדתי כי בדרך מקרה נוצרה באותו חודש
הזדמנות חד פעמית לתיקצוב מרכז לחקר המח מטעם
קרן גונדה המממנת הקמת מרכזי מחקר דומים בכל
העולם.
פתחנו בתכנון קדחתני של הבניין .היה ברור לכל
האדריכלים במשרד כי המדובר בפרוייקט ייחודי
ומורכב והיינו נחושים לייצר בניין יוצא דופן .תוך מספר
ימים הוגשה הצעה ראשונה אשר קבעה את העקרונות
התכנוניים המאפיינים את הבניין עד עצם היום הזה.
על העיצוב והתכנון הופקדה האדריכלית ליאת שרון
אשר עמדה במשימה בכבוד .הבניין עוצב בדו-שיח זריז
בינינו לבין המזמין ושבועות מספר לאחר מכן נמסרו
לנשיא האוניברסיטה תכניות והדמיות של המרכז
החדש המוצע.
התכניות וההדמיות הוצגו לקרן גונדה בתחילת שנת
 1999ואושרו מייד .כאן יש לציין כי אישור תרומה
למרכז מדעי חדש בתוך מספר ימים מהגשת הבקשה
הוא בבחינת אירוע יוצא דופן .פרוייקטים רבים
ממתינים שנים לאישור ותיקצוב .הרגשנו בני מזל
וקיווינו שההצלחה תמשיך ללוות אותנו גם בהמשך.
הפרוייקט נכנס לשלב הביצוע.
המרכז לחקר המח משלב מחקרים במספר תחומים
ומקיים אינטגרציה ביניהם .שני התחומים העיקריים הם
הפסיכולוגיה והביולוגיה .מלכתחילה היה ברור כי
לבניין יהיו שני עוגנים ברורים – האגף הביולוגי והאגף
הפסיכולוגי ,אולם במהלך הימים הראשונים של התכנון
לא היה ברור לנו כיצד ייראה האגף השלישי .רק לאחר
לבטים רבים ושרטוט סכמות שונות הופיע קו עקלתון
רך המסמל את האינטגרציה בין התחומים המדעיים.
כך נוצרה החזית הצפונית בה מרוכזים חדרי
הסטודנטים החוקרים ,דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים.
קו העקלתון מציין ברכותו ובגמישותו את הסינתיזה
שיוצרים המחקרים בין הדיסיפלינות הקשיחות.

מבט מכיוון הכניסה הראשית – מדרום-מזרח

בתווך – בין המעבדות למשרדים  -נוצר החלל המרכזי
הרב-קומתי .לחלל זה מתנקזת כל התנועה בבניין.
בעינינו היה החלל הזה משול לחלל הגולגולת ,במרכזו
ניצב המח .מכאן נובע מיקומם של חדרי סיעור המוחות
 בלב החלל המרכזי ,בתוך גליל זכוכית ענק המתנשאלגובה  7קומות .בחדרים שקופים אלה מיועדים
החוקרים להפגש ,להחליף רשמים ,להרצות זה לזה על
התפתחות מחקריהם וליצור הפריה מחשבתית הדדית
בדרך של סיעור מוחות.

 .1מעבדות פסיכולוגיות
 .2מעבדות ביולוגיות
 .3חדרי סטודנטים
 .4סיעור מוחות
 .8מעבדה במ.מ.ד
 .9חוקר אורח

מפגש

מעבדות ביולוגיות
הסכמה הרעיונית

קומה טיפוסית

כדי לחזק את השפעת הרעיונות העיצוביים על צורתו
של הבניין הבקיעו הקווים הרעיוניים אל מחוץ לו
והשפיעו על מראהו הכללי .כך עוצבו חזיתות המעבדות
כחזיתות אורטוגונליות קשיחות הפונות למערב ולדרום.
ואילו החזית הצפונית עוצבה כחזית עקלתון רכה .קו
העקלתון הפנימי בא לידי ביטוי בקיר כחול כהה החולף
לאורך דפנו הצפונית של החלל המרכזי ומבקיע החוצה
בדמות מדרגות החירום הפיסוליות בצד הצפון-מערבי.
גליל הזכוכית הענק בו מצויים חדרי סיעור המוחות
פורץ אל מחוץ לגג הבניין ומתנשא מעליו .שם משמש
הגליל כארובת ענק לגזים הנפלטים ממנדפי המחקר
במעבדות.
חזיתות הבניין עשויות חמרים המשלבים מסורת
וטכנולוגיה .האבן – שנחצבה במחצבת מצפה רמון-
מייצגת את הבניה הישראלית המסורתית .יחד איתה
משולבים אלומיניום וזכוכית המייצגים את קידמת
הטכנולוגיה .מדרגות החירום הפיסוליות עשויות פלדה
ופלדת אל-חלד.
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בחזית הצפונית -קיר העקלתון המבקיע מתוך הבניין
נושא עליו את מדרגות החירום .מעל הבניין -גליל
סיעור המוחות הפנימי הפורץ דרך הגג והופך
לארובת הגזים של הבניין.
חזית הכניסה.
קיר המסך של פינת ההמתנה הקומתית יוצר מעין
פרק במפגש בין גושי החזיתות ,בו ממוקמת הכניסה
לבניין.
חזיתות הבניין מאופיינות במתח שבין החזיתות
האורתוגונליות הקשיחות לבין חזית העקלתון הרכה
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מדרגות החירום הפיסוליות
מבט אל המדרגות מהחזית הצפונית
אקסונומטריה של המדרגות שהוכנה לצורך הביצוע.
פרט מעקה .כל חלקי המתכת בבניין עשויים פלדת
אל-חלד או פלדה מגולוונת או אלומיניום מאולגן .כל
החיבורים באתר נעשו בברגים בלבד.
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 1החלל המרכזי ותקרת הזכוכית שמעליו .
החלל מהווה נקודת ייחוס ומרכז
התמצאות של כל הבניין.
 .2מפגש בין חלקי מבנה בחלל המרכזי.
 .3מעקות מתכת וזכוכית בחלל המרכזי.
 .4פרטי המרפסות הפנימיות ,חיפויים
ומעקות.
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גליל הזכוכית  -המיקרוסקופ  -המכיל את
חדרי סיעור המוחות
מבט אל חדר סיעור מוחות מן החלל
המרכזי.
מתחת למיקרוסקופ –פסל המייצג את
פעילות המוח – יצירתו של האמן יעקב אגם.
חדירת הגליל דרך גג הזכוכית .חלקו
החיצוני משמש כארובת פליטה של גזים
מסוננים מהמעבדות.

שילוב של אמנות ואדריכלות
מעורבותו של התורם בעיצוב הבניין ניכרת בו היטב .בשלב
מתקדם של הביצוע הזמין התורם מהאמן יעקב אגם את
עיצוב הריצוף בקומת המבואה ,בפואייה של האודיטוריום
ובחדרי סיעור המוחות .לכך נוספה מזרקה בעיצובו של
האמן בגן התחתון ופסל המייצג את פעולת המוח במרכז
אולם המבואה הראשי של הבנין .האמן בחר לפנות אל באי
הבניין באמצעות שטיח צבעוני יצוק .הגוונים העליזים
קולחים מתוך שילוב של צורות גיאומטריות החודרות זו את
זו או חולפות זו על פני זו .קוים ישרים חולפים על פני קוים
מעוגלים או חותכים אותם ומכל מפגש ניתזים שילובי צבעים
הריצוף המיוחד בוצע ביציקת טרצו-אפוקסי
חדשים.
בקטעים קטנים המופרדים בפסי פליז .כל גוון נבחר בקפידה
מתוך קטלוג בן אלפי גוונים .האגרגטים הצבעוניים יובאו
ממדינות שונות .ביצוע הרצפות האמנותיות היה מורכב מאד
ותובעני .הריצוף האמנותי צובע בגוונים עזים את החללים
המרכזיים המעוצבים באיפוק ומשלים אותם על דרך הניגוד.
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דוגמא של ריצוף אחד מחדרי סיעור המוחות.
בכל קומה בוצע ציור אחר של יעקב אגם.
מבט מהקומה הרביעית אל הריצוף המצוייר
של קומת הכניסה.
הריצוף המצויר של המבואה לאודיטוריום
בקומת הגן.

המעבדות
תכנון הבניין מתבסס על נסיון של כ 15 -שנה בתכנון
מעבדות .נסיון זה היה דרוש בשלב הראשוני ,כאשר לא היו
קיימים עדיין אפיונים של המעבדות ואנו נדרשנו לתכנן בנין
שיתאים לכל סוג אפשרי של מעבדה .מלכתחילה תוכננו לכל
מעבדה ארבעה פירים אנכיים המיועדים למערכות -אחד
לחשמל ותקשורת ,אחד למינדוף ,ושניים לאינסטלציה ,גזים
ומערכות נוספות .הפירים האנכיים עוברים בכל הקומות
ומסתיימים בגג .ניתן לגשת לפירים אלה מכל מעבדה
באמצעות דלתות מתכת ולטפל במערכות בנוחיות מירבית.
הרשת האפקית של מערכות חשמל ,תקשורת ומזוג אויר
ממוקמת בחללי התקרות התלויות .לכל מערכת נקבעו
מראש "זכויות דרך" בתוך חלל התקרה .צנרת המים והגזים
פרושה אפקית באופן גלוי על קירות המעבדות .כך
מתאפשרת גישה חפשית לטיפול ,שינויים ושדרוגים של
המערכות .בדיעבד הוכיחה הגישה התכנונית את עצמה,
שכן ההכנות התאימו לכל סוגי המעבדות שאופיינו מאוחר
יותר ולא נדרשו התאמות ושינויים מיוחדים בבניין.
לכל מעבדה צמוד חדרו של החוקר הראשי ,בד"כ אחד
מחברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה.
תכנון הפנים של הבניין היה בבחינת מסע מרתק אל
מחקרים שונים הנערכים בו .במשך חודשים רבים עסקנו
בהכנת אפיון מדוקדק למעבדות השונות יחד עם החוקרים
הראשיים המיועדים להפעיל אותן .כל מעבדה נתפרה
למידותיהם של החוקרים והמחקרים .חלק מהמעבדות נועדו
לאפשר נסויים כלליים ,אחרות מותאמות לניסויים ספציפיים.
אחת המעבדות ,לדוגמא ,מיועדת למחקר באפליזיות -מעין
שבלולי ענק ללא קונכיות .האפליזיות חיות בתוך בריכות מי-
ים .כדי לספק להן תנאים אוטנטיים מצויה המעבדה באוירה
קורוזיבית קשה של לחות ומלח .לפיכך תוכננו כל הפריטים
המצויים במעבדה זו מחמרים אנטי-קורוזיביים .ידיות וצירים
של הארונות ,כמו גם תעלות ואביזרי מיזוג-אויר עשויים
מחמרים פלסטיים .אפילו את חלונות האלומיניום מחליפים
כאן חלונות .PVA
רב המעבדות מתוכננות כאולמות פתוחים ,אולם חלק מהן
חולקו לחדרי מחקר קטנים .ברבות מהמעבדות הותקנו
מתקנים וציוד ייעודי שהצריך הכנות מיוחדות בבניין .בבניין
שני מתחמים המצטיינים ברמת סטריליות גבוהה .כדי למנוע
חדירת מזהמים לאזורים הנקיים מחולקים המתחמים
לאזורי לחץ אויר שונים .הכניסות אליהם והיציאות מהם
נעשות דרך תאי השוואת לחצים .האויר באזורי הלחץ מסונן
לרמות נקיון גבוהות ,חמרי הגמר עשויים מחמרים אינרטיים
לזיהום ללא חריצים ובעיבוד מתאים של הפינות.
מעבדות הפסיכולוגיה מאפשרות עריכת מחקרים בבני אדם.
הנבדקים יושבים בחדרים סגורים ,מול צגי מחשב .החוקרים
יכולים לצפות בהם מבעד לזכוכית חד-כיוונית .ברב חדרי
המחקר הותקנו הכנות למצלמות וידאו באמצעותן ניתן
לתעד את המחקרים.

פירי מערכות

מבואה

ראש המעבדה

פירי מערכות
מעבדה ביולוגית אפיינית

ח.ישיבות

ראש המעבדה

מעבדה פסיכולוגית אפיינית
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 .1מעבדה ביולוגית – מבט כללי
 .2פינת מינדפים בעורף המעבדה
 .3פרט פס שירות לאורך קירות
המעבדה ,מתחתיו צנרת גלויה
ומעליו תעלות חשמל ותקשורת.
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מדרגות הזכוכית המובילות לקומת הגן
פרט מעקה
מפגש בין מעקה לקיר הבניין
פרט קצה מעקה

4

האודיטוריום והגן השקוע
הרפתקאת התכנון נמשכה כאשר התורם החליט,
בשלב מתקדם של התכנון ,להוסיף לבניין אודיטוריום
לכ 350 -איש .לשם כך התבקשנו להוסיף לבניין קומת
מרתף .כדי שלא לייצר חללים קבורים וחשוכים הצענו
לחפור בצד הבניין גינה שקועה ולפתוח אליה חזית
שקופה בצד הצפוני .וכך נוצרה "קומת הגן" .בכניסה
לאודיטוריום תוכנן פואייה רחב ידיים הפונה לגינה.
כיצד "משחילים" אודיטוריום בן  350מקומות ישיבה
ששטחו כ 500 -מ"ר וגבהו כ 7 -מ' אל מתחת לבניין
מחקר בן  6קומות? לשם כך נדרש מהנדס
הקונסטרוקציה ,אינג' משה רייפר לחיזוק תקרת האולם
באופן שציר השענה מרכזי של הבניין -לאורך שורת
מעבדות הביולוגיה -יועמס על קורת בטון אחת החוצה
את הבניין .גובהה של קורה זו הוא כגובה קומת
הכניסה והיא מהווה את הדופן המערבית של החלל
המרכזי בקומת הקרקע .הקורה מחלקת את קומת
הכניסה לשניים ונושאת עליה ,למעשה ,את כל האגף
הדרומי של הבניין.
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1

האודיטוריום ,כפי שהוצג בהדמיה בטרם
ביצוע...
...וכפי שבוצע.
תכנית קומת הגן והאודיטוריום המשולב בה.
מבט מהבמה אל היציעים.
2

4

3

גן שקוע
הגן השקוע שתוכנן במפלס קומת האודיטוריום יצר
מבנה טופוגרפי דמוי מכתש סביב החזית הצפונית.
מבנה זה מאפשר קיומה של "קומת גן" מוארת במקום
"קומת מרתף" .מהמבואה לאודיטוריום ניבט נוף ירוק
תחום בקירות עקלתון צבעוניים היוצרים ,בהיטלם
האפקי ,צורה של אוזן .עיצוב הגן נעשה ע"י אדריכלית
הנוף של האוניברסיטה – ורד זוטא.

2

1

3
.1
.2
.3

הגן השקוע על רקע חזית הבניין
מבט מהמבואה אל הגן השקוע.
מבט מלמעלה על הגן דמוי האוזן.

המרכז לחקר המוח-בר-אילן

המזמין :

אוניברסיטת בר -אילן – הסמנכ"ל לבינוי ,תחזוקה ופיתוח
אינג' שמואל גן-אל

השותפים ליצירה:
אדריכלות-
ניהול ופיקוח-
קונסטרוקציה-
נוף /פיתוח-
חשמל ,בקרה
ומע' מתח נמוך-
מזוג אויר ,מינדוף,
אינסטלציה ,גזים-
בטיחות -
מעליות -
תקשורת -
חדרים נקיים-
אלומיניום-
הקבלן-

פרי אדריכלות והנדסה-
אדריכל בנימין פרי ,אדריכל שותף -גיא כנען ,אדריכלית
אחראית -ליאת שרון ,צוות :סיגל עמית ,טלי וולפלינג
וינקו יפת -אינג' יעקב ויינברגר
צוות :זאב ראף ,אריאל שוורץ.
אינג' משה רייפר
אדר' ורד זוטא
אינג' שלום עוזר
אינג' משה בן-צבי
ש .נתנאל ,צוות -אפי
ש .לוסטיג.
 ,MSTצוות -תמיר מגל ,דובי הרפז
אגטשטיין
סמי מרקוביץ'
שיתופית – דוד נמרודי,
צוות :אלכס ,אלון

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

