13/03/2007
מבנה כניסה ט"ט
 .1המבנה מורכב ממבנה מתוכנן )שחלקו המזרחי בוטל( ומבנה חדש
להלן מובאת תכולת "מבנה הכניסה ט"ט" על שני אגפיו:
א .מבנה מתוכנן "מבנה חדר האוכל"
) (1קומת קרקע –  450מ"ר
• מבואת כניסה
• אגף ביטחון
• לובי
• קפיטריה )חלבית(
• אזור שירות למטבח
• בית כנסת
• שירותים
• מרחב מוגן
• מעלית
• מהלך מדרגות
• משטח מקורה )מתחת חדר האוכל(
) (2קומה א' –  870מ"ר
• מטבח
• חדר אוכל ) 200מושבים(
• מרחב מוגן
• מעלית
• מהלך מדרגות
• גשר כניסה לחדר האוכל ממערב כולל מהלך מדרגות מערבי
• שירותים
) (3קומה ב' –  100מ"ר
• מרחב מוגן
• מעלית
• מהלך מדרגות
• חדרי מכונות )על גג המטבח(
ב .מבנה חדש "מרכז מבקרים ואודיטוריום"
) (1קומת קרקע – כ  480מ"ר
• מרכז מבקרים בן  2מפלסים
• אולם כנסים 200 -מקומות ישיבה
• שירותים לגברים ונשים )תחת שיפוע האודיטוריום(
) (2קומה א' – כ  100מ"ר
• גלריה המתחברת בדרום למפלס חדר האוכל באזור מבואת
המעלית ובצפון למפלס היציע של האודיטוריום
• חדר הקרנה
• מהלך מדרגות מילוט צפוניות
 .2להלן מובא תיאור כללי של מבנה מרכז המבקרים והאודיטוריום:
א .שלד המבנה בטון
ב .חיפוי חיצוני פח אלומיניום בגוון  RAL 9006במרקם גלי ,חלק ומשופע )כדוגמת
מבנה חדר אוכל(
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פיתוח
) (1מדרום – כיכר כניסה ראשית ,חניות )אוטובוסים ,מוניות ,אורחים,
נכים( ,שער כניסה לחניית עובדים.
) (2ממזרח – פיתוח רצועת גינון ומדרכה עד גבול חניית עובדים.
) (3ממערב – פיתוח רחבת כניסת הולכי רגל לגשר חדר האוכל.
) (4בין המבנה המתוכנן למבנה הקופקסון ומצפון לו – רצועת גינון
ושביל גישה ראשי להולכי רגל למפעל ,אמת מים )כדוגמת המותקנת
במו"פ(.
אולם כנסים
) (1האולם ישמש כנסים ,הרצאות ,הקרנת סרטים ,אפשרות לפנל של עד
 5איש על הבמה ,הופעות קאמריות ללא פסנתר.
) (2במה מוגבהת מעץ
) (3מדרגות בטון )רום -עץ ,שלח – שטיח(
) (4קירות האודיטוריום ישמשו כחלק מתצוגה קבועה )חיפוי גבס/עץ
אקוסטי(.
) (5תקרת גבס )קליפות עם רדיוס עקמומיות( כולל תאורה ומיזוג אויר
נסתרים ככל האפשר.
) (6גובה תקרת בטון כ  8מטר
) (7כסאות מרופדים ללא מדף נשלף.
שירותים
) (1ריצוף גרניט פורצלן
) (2קירות מחופים פורצלן עד גובה  2.1מטר
) (3אסלות תלויות עם ניאגרות סמויות
) (4משטחי כיורים עם אבן קיסר
) (5מראות
) (6תקרת גבס
) (7אוורור מאולץ
אולם מרכז מבקרים
) (1מרוצף גרניט פורצלן או אבן
) (2שני מפלסים
) (3גלריה מפלדה או בטון נתמכת בעמודי פלדה .ריצוף עץ.
) (4בתקרת מרכז המבקרים מתוכנן חלון עילי ) (Sky Lightמקביל לשינוי
המפלסים במפלס . 0.00
) (5תכנון מיזוג האוויר והתאורה בליווי מעצב התערוכה ,יכלול מצבי
תאורה שונים ומולטימדיה.
) (6תקרת גבס אקוסטית.

עוזי זילבר
מנהל פרוייקט מבנה כניסה
ט"ט
טבע טק

מצורפים:
 .1סכימת מבנה חדש ומבנה ישן
 .2מרכז מבקרים – חתכים
 .3מפלס  – 4.2קומה א'
 .4קומת קרקע
 .5תכנית סביבה
 .6פרספקטיבה – חתך אורך
 .7פרספקטיבה – חתך רוחב
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