
אולם "אחר כותלנו" 
----------------------

האולם המרשים, שגובהו כ-11 מטרים, ממוקם מתחת 
לבית הכנסת אוהל יצחק, מזרחית למחילות הכותל, נחשף 

בחפירות במהלך השנים האחרונות. הוא נבנה בתקופה 
הממלוכית – והאלמנטים האדריכלים הבולטים בו, הינם 

קמרונות אבן מרשימים היושבים על עמודי תווך גדולים. 
תפישת התאורה חיפשה להאדיר את הקמרונות על ידי 

הארת התקרה )up light( ויצירת החזרי אור, שיצרו הארה 
רכה ואחידה של רצפת החלל. 

האתגר במימוש תפישת התאורה היה למצוא פתרון 
לקיבוע הגופים על קירות ועמודים עתיקים, עם תקנות 

שימור מחמירות. בשל חשש לקריסת העמודים, שנחשפו 
עם השנים לרמות גבוהות של לחות והיו "קבורים" באדמה 

בוצית, מהנדסי הקרן למורשת הכותל ורשות העתיקות, 
החליטו לייצר קורות פלדה עם ברגי לחץ בין העמודים, 
כך שלמעשה הם "דוחפים" את העמודים מכל הכיוונים 
ומייצבים אותם. האדריכל איתן קימל קבע גוון הדומה 

לחלודה לצביעת הקורות. גופי התאורה מבוססי לד, נצבעו 
באותו גוון, הותקנו על גבי הקורות, המשמשות גם לכבילה, 

ומאירים כלפי מעלה. התוצאה – קמרונות מרשימים מוארים 
היטב וכמעט ללא הפרעה ויזואלית של גופי תאורה. 

מזמין הקרן למורשת הכותל המערבי 
אדריכל / מעצב קימל אשכולות 

מעצב תאורה עמיר ברנר
ספק תאורה קשטן תאורה

קודש הקודשים 
-------------------

פינת קסם עם משמעות היסטורית, דתית, 
רגשית ייחודית, הממוקמת אל מול פתח 

בקיר הכותל המוביל לחלל קודש הקודשים 
שהיה בבית המקדש. לאחר שחרור הכותל 
הפתח נסתם, אולם עד היום נחשב למקום 
תפילה חשוב בגלל קרבתו למקום הפולחן 

העתיק. בכדי לתת עיצוב ודגש ייחודי למקום 
הוזמן המעצב ניצן רפאלי לתכנן את החלל. 

ביחד יצרנו קשתות של אור הבוקעות מתוך 
הקימרונות ההיסטוריים ומאירים את החלל 

באור קסום המעצים את האווירה. 

מזמין הקרן למורשת הכותל המערבי
אדריכל / מעצב ניצן רפאלי

מעצב תאורה עמיר ברנר

מחילות הכותל 
------------------

מיזם מתמשך ההולך ומתרחב כבר למעלה משלושים שנה, 
כשבכל פעם נחפרים בו מתחמים חדשים המביאים גילויים 
אדירים, ואזורים חדשים מוכשרים להגעת מבקרים. לצורך 

כך נדרש פתרון אחיד, מודולארי, של תאורה אופיינית 
למחילות, אשר ייושם בחלקים החדשים המתווספים 

לפרויקט, וכן בחלקים המתחדשים, בהם מוחלפים גופי 
תאורה ישנים. הדימוי העיצובי של התאורה הינו של אור-
לפידים, והאפקט מתקבל על ידי שימוש בפסי אור חמים 

על קירות המחילות. בגופי התאורה מותקן אביזר רשת נגד 
סינוור בשל מיקומם בשבילי ההליכה.

מזמין הקרן למורשת הכותל המערבי
מעצב תאורה עמיר ברנר
ספק תאורה שטיניץ לירד

הכותל המערבי 
------------------

חלומו המקצועי של ברנר במשך שנים רבות, היה 
להאיר את הכותל המערבי. הוא התבקש למצוא 

פתרון לתאורת הכותל הישנה, שהייתה חסרת קו 
עיצובי, וכן היוותה בזבוז אנרגטי רב. לאחר ביצוע 
חישובי תאורה, וחיפוש גופים מתאימים – האיר 

ברנר את הכותל בחמישה גופי תאורה בכל צד, 
כשכל אחד מהם בזווית הארה ובעוצמה שונה, כך 

שהאפקט המתקבל הינו אור אחיד ושקט וויזואלי, 
המעצים את כוחה של החומה העתיקה.

מזמין הקרן למורשת הכותל המערבי
מעצב תאורה עמיר ברנר

ספק תאורה דנאור

בית הנסן 
-----------

המבנה שנחנך ב-1885, שימש כבית משכן לחולי צרעת. לפני שמונה 
שנים הוחלט להקים במקום מתחם תרבות. הבניין שופץ והותקנה 

בו מערכת תאורה חדשה החושפת את יופיו של המקום גם בשעות 
החשיכה. בכדי לא לפגוע בחזית המבנה העתיק נבחרו גופי תאורה 

מודרניים, שאינם נראים לעין בשעות היום, וכן נבחרו אלמנטים 
אדריכליים שקיבלו הדגש על ידי האור.

תאורה אדריכלית למבנים היסטוריים
טקסט וצילום, תכנון ועיצוב תאורה

עמיר ברנר

ישראל

חשוב למדל בתלת מימד את המבנה ואז לבחון איך האור מתנהג בקשתות, בקימורים, בכיפות 
ובשאר האלמנטים האדריכליים שלו. בהארת מבנה עתיק ישנה חשיבות לניסוי מעשי של התאורה. 

שום תוכנה אינה יכולה לצפות מה יהיה החזר האור של מדרכה מימי הורדוס

מזמין הרשות לפתוח ירושלים 
אדריכל / מעצב נחום מלצר 

מעצב תאורה עמיר ברנר
ספק תאורה לייטוסקופ
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צפונות עכו 
-------------

לפני כשלוש שנים נפתח אתר אולמות האבירים 
והמצודה הצלבנית בעכו העתיקה, לאחר שיפוץ 
ושדרוג התצוגות לקהל הרחב. במקום ממצאים 
ארכיאולוגיים שנמצאו בחפירות באתר, הנגשת 
מידע היסטורי לקהל בלוחות מידע מוארים, וכן 
הדגשת ההקשר ההיסטורי של החללים עצמם 

לרבות הקירות, הקמרונות ועמודי המבנה. בנוסף 
להארת המבנה עצמו, נעשה שימוש בפנסי הקרנה 
מסוג "ליקו" להקרנת שקופיות מחיי היומיום בעכו 

העתיקה, וכן יצירת אפקט של אור לפידים על ידי 
תאורה נסתרת ומרדצת המדמה להבת אש.

מזמין החברה לפיתוח עכו העתיקה
אדריכל / מעצב אורי אברמסון

מעצב תאורה עמיר ברנר
ספק תאורה דנאור

מרכז אלכסנדר 
-----------------

מבנה לשימור שתוכנן על ידי האדריכל 
ויטקובר, מחלוצי האדריכלות המודרנית בארץ. 

המבנה המיוחד הוזנח שנים רבות והוסתר על 
ידי פרגולות בטון שמנעו מהמבקר להתרשם 

מיופיו. שיפוץ המבנה בהולכת אדריכל השימור 
אורי גלזר, כלל פתיחה, הסדרה ופינוי הרחבה 

שלפני המבנה, שיקום ושחזור חלק מהאריחים 
שעוצבו באופן ייחודי על ידי ויטקובר והארת 
הרחבה והמבנה. תכנון תאורת המבנה נאמן 

לעקרונות השימור – מקורות האור הינם 
סמויים מהעין ואינם פוגעים בנראות של 

המבנה ביום, ובלילה התאורה מעצימה 
ומדגישה את האדריכלות הייחודית שלו.

מזמין מוזיאון ארץ ישראל
אדריכל / מעצב אורי גלזר
מעצב תאורה עמיר ברנר
ספק תאורה שטיניץ לירד

תערוכת בתי הכנסת בבית התפוצות 
------------------------------------------

שיפוץ בית התפוצות יצא לדרך לפני כשלוש שנים ועתיד להמשך כשלוש 
שנים נוספות. במסגרת שלב א' נפתחה לציבור תערוכת בתי הכנסת, 
המציגה את אוסף המודלים המרשים של המוזיאון, כן תצוגות וקטעי 

מוסיקה ווידאו המתארים את ההקשרים הרבים של בתי הכנסת. האתגר 
הגדול היה הארה פנימית של המודלים. לצורך כך השתמש ברנר בגופי 

תאורה ופסי לד זעירים שהוכנסו במיומנות לתוך המודלים על ידי עובדי 
חברת "בת שבע גרפיקס", המומחים בטיפול במוצגים מן הסוג הזה. 

מערכת התאורה כוללת ספוטים ברמת מסירת צבע גבוהה במיוחד, כל 
גופי התאורה ניתנים לעמעום וכל פנס מחובר לערוץ שליטה נפרד ועל ידי 

תכנות מחשב מדוייק נוצר האיזון הנכון בין חלקי המודלים השונים, תאורת 
הספוטים בפסי הצבירה וכל שאר האלמנטים של הארת החלל.

מזמין מוזיאון העם היהודי – בית התפוצות
אדריכל / מעצב פטריק גלגר, מינץ מלמד אדריכלים

מעצב תאורה עמיר ברנר
ספק תאורה גופי תאורה - רשתות תאורה

מערכת שליטה דנאור

בית העיריה הישן של תל אביב  
------------------------------------

מספר ברנר: "סבי עלה לארץ בשנת 1919 ועבד כפועל בניין בתל אביב 
כל חייו. הוא היה לוקח אותי לטיולים בעיר האהובה עליו ומספר לי 

סיפורי ראשונים. בית ביאליק ובית העירייה הישן היו מהמקומות 
האהובים עלינו. כשקבלתי לידי את הפרויקט ההתרגשות הייתה 

רבה. לאחר מחקר היסטורי, בהובלת משרד מאירה קובלסקי, נבחרו 
גופי תאורה שהיו מקובלים בשנות השלושים – ארמטורה חלבית 

– להתקנה בחזית המבנה, על פי המיקום המקורי שלהם המסתמך 
על תמונות מהתקופה. הבעיה הייתה שהנורות הללו לא מספיקות 

להארת המבנה ואני לא רציתי להאיר אותו בתאורה פרונטאלית בכדי 
לא להשטיח אותו. הפתרון היה להסתיר ספוטים מאחורי המעקות 

של המרפסות כך שקירות המבנה יוארו באופן מיטבי אך גופי 
התאורה אינם נראים במבט מהכיכר".

מזמין קרן תל אביב אדריכל / מעצב מאירה קובלסקי
מעצב תאורה עמיר ברנר ספק תאורה שטיניץ לירד

מתחם קבר הרמב"ם 
------------------------

מתחם הקבר עבר שדרוג, שעיקרו שיפוץ וצביעה של פסל השלהבת מעל הקבר, ובניית 
קירוי המאפשר תפילה בשעות היום במקום מאוורר. לצורך כך תכנן האדריכל אוסטרייכר 

כיפה, שבה שולבו גופי תאורה שקועים להארת חלל הקבר. במרכז החלל הותקן מאוורר 
ענק. מיקום המאוורר במרכז יצר אתגר תכנוני לתאורה, ומתן מענה ליצירת אור שקרניו 

לא ישברו מסיבובי המאוורר, דבר שייצור ריצוד בלתי נסבל. גופי תאורה מתכווננים 
מוקמו במעגלים חיצוניים, מחוץ לקוטרו של המאוורר, ויוצרים תאורה אחידה, רכה 

ונעימה וללא ריצוד כמובן.

מזמין אגף מורשת במשרד רוה"מ, המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, החברה 
הממשלתית לתיירות אדריכל / מעצב אוסטרייכר אדריכלים מעצב תאורה עמיר ברנר 

ספק תאורה שטיניץ לירד

מעצב התאורה עמיר ברנר, עוסק 
בתאורה אדריכלית ופיתוח גופי-

תאורה "קוסטיום-מייד" לפי צורכי 
פרויקט ספציפי, דוגמת היכל 

השמות בהר-הרצל, עליו קיבל 
לאחרונה את אות העיצוב הישראלי
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