הפרויקטים של השנה:

בתי
כנסת

האולם המרכזי  -פריסה מדויקת של
הריהוט באולם תןך סנכרון מדויק
עם התאורה נותנים תחושה של סדר
וממקדים את הקהל.

בית הכנסת זכור לאברהם | דנה פיין
טקסט :דבר המתכננים
צלם :גדעון לוין
עיצוב פנים לבית כנסת עצום ממדים זה נעשה בפרק זמן של כשנה וחצי.
מעצבת הפנים דנה פיין ביקשה ליצור בו אווירת קדושה ושלווה ,תוך שימת
דגש על שילוב של אלמנטים מסורתיים עם מודרניות וניקיון ,כשהעיצוב
זהה בכל הקומות והן משולבות כאלמנט עיצובי אחד .נבחרו חומרים טבעיים
שמשתלבים יחדיו ,התמקדות בתאורה שקטה ופונקציונאלית עם מספר
אלמנטים דקורטיביים ,צבעים אחידים ,שקטים ונעימים והאדרה של חזית
הכניסה של בית הכנסת וכמובן ארון הקודש.
מעצבת הפנים דנה פיין שהתפעלה מהמבנה שיצר האדריכל יגאל שמיע ,ביקשה
לתת לו את היחס והביטוי לו הוא ראוי .את תחושת הקדושה והטהרה שאנשים
צריכים להרגיש כשהם נכנסים לבית הכנסת ,היא העבירה דרך הפשטות שבעניין
 בלי הרבה אלמנטים מקושקשים ,צבעוניות מתפרצת או חיפויים אקסטרווגנטיים.הקווים נשארו נקיים ,סימטריים וחדים ונותנים קונטראסט מושלם לעמודים
העגולים ולקשתות הנפלאות בחלונות .הצבע השולט הוא גוון לבן מעונן שמשרה
אווירה של שמים וריחוף .הרצפה חופתה באריחי גרניט פורצלן בגוון שמנת עמוק.
המבנה כולו חופה מבחוץ באריח מלבני בהיר והרובה נצבעה באפור ,מה שיוצר
הפרדה וסרגלים ארוכים.
חזית בית הכנסת ,הבנויה מקשת גדולה וכניסה מרשימה ,חופתה באבן צפחה כהה,
כמעט נחושת ,בעלת גוונים שונים מה שיוצר משחק מרשים באור השמש ובתאורת
לילה ונראה מצוין כקונטרסט לאבן הלבנה .כל הקשתות שמקיפות את המבנה מכל
צדדיו ,חופו באבן בהירה מסותתת.
דלת ברזל מאסיבית ,בגוון חום עתיק ,עם חלונות (״כדי שאפשר יהיה להציץ ולראות
כמה בית הכנסת יפה״ כמו שאמרו חברי הועד) וחלון עם ויטארז' עצום הותקן.

האלומיניום הותקן בצבע אפור מעט כסוף ובקשתות שסובבות את כל המבנה
הותקנו ויטראז'ים של שבטי ישראל.
התאורה בבית הכנסת תוכננה מסביב לאלמנט תאורה שנבנה בצורת מגן דויד
וממוקם מעל הבמה ,ממרכזו יורדת נברשת מאסיבית להארת הבמה .הרעיון היה
שמכל קומה (מהאולם המרכזי וגם מעזרת הנשים) מגן הדוד יראה וימקד אליו,
ובעקבות כך אל הבמה ,את כל המבטים .תאורה שקועה המיועדת להאיר את
הגובה העצום של המבנה פוזרה בכל התקרה העליונה והמרכזית ,במקביל לתאורה
ממוקדת שהוצבה בחלל.
ארון הקודש מגיע כמעט עד התקרה המרכזית ועצום בגודלו ,ככזה לא הוצבו
אלמנטים נוספים ש״יתחרו״ בגודל ,מה שהעצים עוד יותר את נוכחותו ויופיו .ככלל
השילוב של ריהוט העץ המאסיבי (כסאות ,ספריות ,במה וארון הקודש) עם הלבן
מסביב ,יצר את האווירה וההדר לה כיוונה המעצבת.
בית הכנסת מכיל כ 300-איש ,ממוקם במרכז רעננה וזוכה לאהדה ושימוש נרחב
מהקהילה .בית כנסת זכור לאברהם נפתח למתפללים ביום כיפור האחרון והיה מלא
עד אפס מקום.
אדריכל:
יגאל שמיע

אלומניום:
אמץ אלומניום

דלתות פנים:
פדילה

מעצבת פנים:
דנה פיין

ריצופים וחיפויים:
סטודיו קרמיקה ,סופר קרמיק,
אבן ושיש אחים נאסר

ריהוט:
פיניש ריהוט אומנותי
לבית כנסת

עבודות גבס וצבע:
עדן בניה ועיצוב

מיזוג אוויר:
אשד מערכות מיזוג אוויר

עבודות חשמל:
מרדכי אליאס

גינון:
רם-נוף עפר פיתוח ונוף בע״מ

ניהול ופיקוח:
יוסי כץ
תאורה:
בי אס טי לייטינג,
אור-עד בע״מ

מבט מעזרת נשים  -גודלו של ארון הקודש
כובש את בית הכנסת ומשליך על כל האולם.
ריקוד מושלם של כל האלמנטים בחלל:
ריהוט ,תאורה ,קשתות ,אבן ,ויטראזים ועוד.

ארון הקודש  -ניתן לראות איך השילוב של
העץ בארון הקודש והאבן במדרגות (חומרים
טבעיים וחמים) נותן שלווה והדר ואף
מדגיש כל אחד מהאלמנטים בפני עצמו.

חזית בית הכנסת  -חיפוי הצפחה בשילוב
הויטראז ודלת הברזל יוצרים כניסה מרשימה
לבית הכנסת .החיפוי השקט שעוטף את
המבנה מדגיש את הכניסה.

