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בית אבי חי הוא אחד ממרכזי התרבות הבולטים והוותיקים בירושלים .ברחבי הבניין,
שתוכנן ע"י האדריכלית כלת פרס ישראל עדה כרמי ,מתקיימים אירועי תרבות שוטפים
כגון תערוכות ,הופעות והרצאות.
רהיטי בית אלפא ביצעה מגוון חיפויי קירות ותקרות באודיטוריום ,בכניסה לבניין,
בכיתות הלימוד ובמסדרונות ,כולם בדגש על עיצוב ממלכתי ,התקנה מדויקת ללא
פשרות ומענה על צרכי האקוסטיקה של המקום.

חלל הכניסה:
העיצוב הייחודי ניכר כבר בחלל הכניסה המרשים .התקרה המקושתת חופתה בחיפוי ייחודי
המורכב מקשתות דקות וקשתות עץ גושני גדולות לסירוגין .המראה המתקבל מזכיר שער
כניסה מלכותי ויפהפה המשתלב עם תערוכות האומנות המוצגות בחלל ועוטף את באי
המקום באווירה ממלכתית וחגיגית .בנוסף שומר החיפוי ,העשוי לוחות מחורצים ,על
אקוסטיקה טובה ונעימה בחלל הגדול.

האודיטוריום:
באודיטוריום רחב הידיים של המרכז ,המשמש למופעים והרצאות שונות ,חופו כל הקירות
בלוחות  MDFמחורצים בשילוב בז גיזה לבידוד אקוסטי .חיפוי נוסף בעיצוב קשתי בוצע בקיר
שמעל במת האודיטוריום בשילוב פתחים מיוחדים לרמקולים .כל החיפויים הותקנו בדייקנות
ובמיומנות הגבוהה ביותר וחופו בגימור בוק איכותי למראה יוקרתי ולאסתטיקה מושלמת.

חיפויי קיר נוספים:
העיצוב המוקפד נשמר גם במסדרונות שבין כיתות הלימוד ,עם חיפוי תקרה בגוון עץ חם
המאזן את הקרירות האלגנטית של רצפת השיש הבהירה .דלתות הכיתות ,עם כנף כפולה
וידית מנוף לפתיחה קלה ,צופו בפורניר בדוגמה עדינה ומשלימות את המראה האלגנטי של
המסדרון .גם תקרת אולם ההרצאות חופתה בציפוי פורניר בגוון מואר ,בשילוב רמקולים
ותאורה מעוצבת.

לפרויקט המלא לחצו כאן<<<

למבנים ציבוריים נוספים לחצו כאן<<<

מגדלי הים התיכון ,גני תקווה

בית משפט השלום ,תל אביב

עדכונים נוספים
?רוצים לקבל עדכונים שוטפים על פרויקטים ואירועים בתחום
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שלח את הניוזלטר לחבר
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