
מבטו של החולף ברחובה הראשי של באר שבע, 
בשדרות רגר, פוגש בבניין דילר, הניצב בפינה הצפון 
מערבית של קמפוס אוניברסיטת בן גוריון. על הבניין 
מתנוסס שמה של האוניברסיטה, ועל גגו מתנוססים 
דגליה. במבט ראשון נדמה כאילו המבנה היה שם תמיד. 
הבניין בתכנון משרד האדריכלים קימל אשכולות הושלם 
בשנת 2008. בניין דילר מהווה הרחבה של בניין הפקולטה 
למדעי הרוח, שתוכנן ע"י רפי רייפר ואמנון ניב בשנת 
1974. במבנה החדש מוקמו משרדי החוקרים של מחלקות 
הפקולטה למדעי הרוח כמו גם סדנאות אמנות, גלריה 
וספריה ובה מספר ארכיונים של סופרים ישראלים. 
הקמפוסים של האוניברסיטאות ברחבי הארץ מהווים 
מקור עשיר של דוגמאות 
לאדריכלות מבני הציבור 
של בישראל. ירושלים על 
שני הקמפוסים שלה, חיפה 
נימאייר  של  המגדל  עם 
ובסמיכות אליו הטכניון, 
תל–אביב,  אוניברסיטת 
הקמפוסים   — בר–אילן 
של  מגוון  מציעים  הללו 
אדריכליות  אופציות 
מתקופותיה השונות של האדריכלות הישראלית במאה 
העשרים. רשימת המתכננים של קמפוס אוניברסיטת 
ונבנה במשך ארבעים  גוריון בבאר–שבע, ההולך  בן 
השנים האחרונות, מכילה את שמותיהם של אדריכליה 
הבולטים של הארץ ביניהם: אברהם יסקי, דויד רזניק, 
ברכה חיוטין, דני לזר רחל ורט, חיים דותן ועוד רבים 
וטובים. במצב "ארכיטקטוני צפוף" שכזה, אדריכל המתכנן 
בניין המצטרף לקמפוס חייב לשאול את עצמו באיזה 
אופן הבניין מצטרף לאנסמבל ויחד עם זאת כיצד הוא 
משמיע את אמירתו הייחודית–האדריכלית. האם היה 
זה מיקומו של הבניין בגבול העיר, הפרוגרמה הצנועה 
שלו או תפיסת עולם של מתכנניו — משרד האדריכלים 
קימל אשכולות, שיצר בניין פשוט בצורתו, שאינו מושך 
את העין במבט ראשון אלא דורש מבט שני ושלישי 
ואת האמירה הארכיטקטונית  לזהות את חדשנותו 

המקופלת בין חלליו? 
קמפוס אוניברסיטת באר שבע הוקם בשנת 1969 
על פי תכנית אב של האדריכל אברהם יסקי. יסקי ביקש 
להתאים את הקמפוס לאקלים המדברי של באר–שבע 
וליצר תכנית בינוי צפופה, כך שייווצרו מרחקים קצרים 
בין המבנים. בקומות הקרקע תוכננו מעברים מקורים. 
בשנת 1995 אדריכלית עדה כרמי מלמד החליפה את 
יסקי כמתכננת תכנית האב, והוסיפה על הציר המרכזי, 
שיסקי בנה לאורכו את הקמפוס, ציר אלכסוני שמגביר 

אדריכל המתכנן בניין 
המצטרף לקמפוס חייב 
לשאול את עצמו באיזה 

אופן הבניין מצטרף 
לאנסמבל ויחד עם זאת 

כיצד הוא משמיע את 
אמירתו הייחודית–

האדריכלית

בבניין דילר שבקמפוס אוניברסיטת 
בן גורין בנגב, משמש הבטון כחיפוי 

בלבד. ניתן לראות זאת כפרשנות 
שנות האלפיים לברוטליזם של 

שנות השבעים

הבטון 
כקיר 

מסך
41

תכנון
קימל אשכולות

טקסט
סיגל ברניר

צילום
צחי אוסטרובסקי

עמית גירון
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את הדינמיות של המרחב. כרמי מלמד אף הקצינה את 
ההבדלים הטופוגרפיים ויצרה קמפוס רב מפלסי. כרמי 
מלמד הוחלפה בשנת 2004 על ידי משרד האדריכלים 
חיוטין. בשל הפרש גבהים של תשעה מטרים בין מפלס 
הקמפוס למפלס שדרות רגר, בניין דילר מהווה למעשה 
מרחב מעבר ורטיקלי, הקושר בין המפלסים. נתון זה 

חולל את הבניין, ויצר מתווה אדריכלי 
של בניין בעל שני אגפים. האגף הדרומי 
מרחף מעל כיכר דייכמן, ומחובר אליה 
באמצעות קירות שקופים, ואילו האגף 
הצפוני, הפונה לחנייה, נטוע בקרקע. בין 
האגפים נפרשת חצר פנימית. מעליה שני 
גשרים המחברים בין האגפים. מדרגות 
מתונות, המגשרות על פני הפרשי הגבהים 

הן האלמנט המרכזי בחצר, ומהוות את החלל הציבורי של 
הבניין. למערכת המדרגות החיצונית מערכת מקבילה 
מעבר לקיר זכוכית בפנים הבניין, כך שתנועת העולים 
והיורדים במדרגות החיצוניות משתלבת באלה הנעים 
במדרגות הפנימיות. רצף פיזי זה מוסת ויזואלית על ידי 
הזכוכית, המפרידה בין פנים לבין החוץ. בקצה העליון 
מתחברת מערכת המדרגות אל המעבר המקורה לאורכו 

של בניין מדעי הרוח הצמוד.

המתכננים  על  היה  האב  תכנית  התווית  פי  על 
להמשיך את מראה הבטון החשוף של הבניין הצמוד. 
הבנייה בבטון חשוף רווחה בצרפת ובאגליה בשנות 
החמישים של המאה העשרים. סגנון הבנייה שכונה 
"ברוטליזם" על שם הבטון החשוף )בטון ברוט(, ביטא 
את השאיפה לאמת של האדריכלות המודרניסטית 
המאוחרת. הבטון החשוף, המגלה את 
הסטרוקטורה המבנית, והעדרו של החיפוי 
המכסה, היוו עדות לכך כי זהו בניין "דובר 
אמת". אדריכלי הארץ, הוסיפו לרעיון 
הכנות של הבטון החשוף גם את התאמתו 
לדמות הצבר: הבוטה המחוספס שאינו 
עוטף את אמיתותיו, ואף חיברוהו לאתוס 
של הציונות בהבטחתה לארץ :"נלבישך 
לימים,  בוקר(.  שיר  )אלתרמן,  ומלט.."  בטון  שלמת 
מבני הבטון נשארו אהודים על אדריכלים, אך פחות 
על הקהל הרחב שראה בהם בונקרים צבאיים המתנכרים 
לסביבתם, ולראיה: כמה מהם שנצבעו לאחרונה בצבעי 
פסטל או סוידו לבן על מנת "לידד" אותם עם סביבתם, 
גם במחיר הכיסוי על האמת. המתכננים של בניין דילר 
חשבו שיציקת בטון תהווה פתרון לא נכון למיקום, לתוכן 
ולזמן בו נוצר הבניין, ומצאו פתרון מגשר בדמות חיפוי 

המתכננים של בניין דילר 
חשבו שיציקת בטון 

תהווה פתרון לא נכון 
למיקום, לתוכן ולזמן 
בו נוצר הבניין, ומצאו 
פתרון מגשר בדמות 

חיפוי של בטון
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?????????????? .2
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של בטון. הם השילו מהבטון את יומרת ה"אמת של 
החומר" והשתמשו בו כחומר נטול אידיאולוגיה, כזה 
שיכול לשמש אף כחומר חיפוי. הבניין כוסה באלמנטים 
טרומיים מבטון בגוון בהיר, טכנולוגיה תלייה עדכנית שאף 
שיפרה את הבידוד התרמי. האריחים יוצרו על פי תכנית 
מפורטת לכל אריח, ברצועות אופקיות ארוכות ובגבהים 
משתנים. תמונת החזית שנוצרה היא קומפוזיציה של 
אבני לגו מבטון, שהעלימה את חומר הבנייה המקורי 
כמו גם את החלוקה המודולרית של החדרים. כהשלמה 
למלאכת החיפוי, חלקים פנימיים ותחתיים, הנסתרים 
מהשמש, חופו בעץ. כך, המבנה מייצג עמדה פרשנית 
של הברוטליזם ואת תרגומו לשפה ארכיטקטונית של 
המאה העשרים ואחת, כאשר הניתוק בין הבטון לבין 
משמעותו כחומר קונסטרוקטיבי — מעניקים למבנה את 
מימד הזמן, ושלמת הבטון הופכת ל"שמלה השחורה 

הקטנה" במלתחה.
תכנון פנים הבניין ענה על הצרכים הפרוגרמתיים של 
הפקולטה למדעי הרוח. בראש ובראשונה היו אלה 188 
החדרים של החוקרים מהחוגים השונים של הפקולטה 
עבורם תוכנן הבניין. המתכננים שמרו על גישה של צמצום 
וחשיבה אקולוגית ונמנעו מליצור בתוך הבניין לובי או 
שטחי מעבר ציבוריים לתפארת הארכיטקטורה. ההבדל 
בין חדר לחדר מתבטא בעיקר בחלונות שנוצרים בו 
כתוצאה מהקומפוזיציה של לוחות הבטון. וכך, כל אחד 
מהחוקרים מקבל חדר סטנדרטי, אך מבט משלו לנוף. 

סגנון הבנייה שכונה “ברוטליזם” 
ביטא את השאיפה לאמת של 

האדריכלות המודרניסטית 
המאוחרת. הבטון החשוף, המגלה 

את הסטרוקטורה, והעדרו של 
החיפוי, היוו עדות לכך כי זהו 

בניין “דובר אמת”
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במבנה נמצאת גם ספרייה ייחודית, המכילה את 
ארכיוני הסופרים עמוס עוז, אהרון אפלפלד, נסים אלוני 
ואחרים. הספרייה בנויה ממערכת של חדרים קומפקטיים 
המשמשים לאחסון החומרים הארכיונים, ומחללים צנועים 
ובהם שולחנות עבודה לשימוש חוקריהם. את מערכת 
הארכיונים מקיף קיר תצוגה מזכוכית שקופה וחלבית, 
המזכיר במקצב שלו את מעטפת הבניין. בתוך הקיר, 
מאחורי הזכוכית השקופה, מוצגים ספריהם של סופרי 
הארכיון. וכך, גם כאן, כמו בחלקים אחרים של הבניין, 
חלל המעבר בין קירות התצוגה, הופך להיות מוקד 
של עניין. בשל מיקום המבנה על התפר שבין העיר 
לאוניברסיטה — הוא מתבקש לענות לאתגר הקישור 
בין הקמפוס לבין העיר. משימה זו הוגדרה מחדש בכל 
אחת מתכניות האב של הקמפוס. במהלך השנים הועלו 
רעיונות שונים מרעיון של גשר מחבר ועד עקרונות של 
"אוניברסיטה עם הפנים לעיר", שיתבטאו בחנויות ספרים 

ומבני תרבות משותפים לאוניברסיטה ולעיר. אבל קמפוס 
האוניברסיטה בבאר שבע, כמו אלו של האוניברסיטאות 
האחרות בארץ, לא יוצר חיבור ממשי עם העיר, אין כאן 
ולו אוניברסיטה עירונית אחת שמבנייה שזורים במרחב 

האורבאני ומתלכדים עם העיר למהות משותפת. 
אילו חיבור אמיתי שכזה היה נרקם בבאר שבע, היה 
המרחב הציבורי שבליבו של בניין דילר, המרחב המקשר 
בין מפלס שדרות רגר למפלס הקמפוס — מתפקד ככניסה 
מעניינת למרחב הקמפוס. אולם במקום זאת, גדרות 
ביטחון מפרידות בין העיר לבין האוניברסיטה, ומרעיון 
החיבור נותרו רק חנות של רשת הספרים הידועה ובית 
הקפה של רשת נפוצה הממוקמים בקומת המסד של 
בניין דילר. שלטי החנויות "מעטרים" את החזית הדרומית 
של הבניין הפונה אל כיכר דייכמן שבקמפוס, ומאפשרים 
האפשרות  על  ותהייה  הצצה  רגר  בשדרות  לחולף 

העירונית הבלתי ממומשת — בינתיים  .

0

15מ0

15מ תכנית מפלס 1+

תכנית מפלס 0

1. בניין ציבורי
2. מזווה

3. מטבח
4. חדר אוכל

5. מטבח
6. חדר אוכל

של  בתכנונם  א',  להנדסה  הספר  בית 
אברהם יסקי ויעקב גיל, השוכן מזרחית 
לבניין דילר, מהווה דוגמה מובהקת לבנייה 
ברוטאליסטית בשנות השבעים. מתכנן 
המבנן, אברהם יסקי, היה גם ראש צוות 
המתכננים של תכנית האב לאוניברסיטה, 
ובהתאמה, מבנן בית הספר להנדסה עוצב 
האב  התכנית  של  אימננטי  כפרגמנט 

הרציונאלית והקומפקטית. 
המתכננים השתמשו באלמנטים המוכרים 
של הברוטאליזם: בית הספר נבנה כולו 
וירטואוזי  שימוש  וכולל  חשוף  בבטון 
ביציקות בטון לגמר החזיתות. ב"שער" 
הכניסה לבית הספר מכיכר דיכמן, שנוצר 
בנוי  שמעליה  המשופעת  מהתקרה 

 בית הספר להנדסה א' — ברוטליזם 
של שנות השבעים באוניברסיטת 

בן גוריון בנגב

אדריכלות" קימל אשכולות אדריכלים
אדריכל אחראי" אילן כרמי

ניהול, תיאום ופיקוח" נתן שניר — ס.א.ד.ג.
קונסטרוקציה" סמך הנדסה 

יועץ אלומיניום" לנדמן מהנדסים 
אינסטלציה " ברוך הנדלר יועצים

מיזוג אויר" הרוא"ק יועצים
חשמל "אהרוני יועצים

שטח הפרויקט" 6,000 מ"ר
תכנון" 2005-2004

הקמה" 2007-2005
קבלן" פולדמיר האודיטוריום, ניתן לראות כיצד הוכפף 

עיצוב המבנה לתפקודו וחושף בחיצוניותו 
את תוכנו. האדריכלים הפרידו את החללים 
המשרתים )פירי מעליות וחדרי מדרגות( 
מהחללים המשורתים )כיתות, משרדים, 
מעבדות( ויצרו זרימה ורצף בין חללים 

בעלי תפקוד דומה.
הכיתות, המעבדות והאודיטוריום יועדו 
לשימוש כל תלמידי בית הספר, תכנון 
אשר ביטל למעשה את השיוך המחלקתי 
מידת  את  להגדיל  ונועד  הספר  בבית 
האינטראקציה החברתית בין תלמידי כל 
המחלקות — ביטוי ישיר לעקרון ההומניזם 

הברוטאליסטי של התקופה  .
חדוה מוסקוביץ’


