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 "בימים ההם היה כהן בישראל ושמו מתתיהו בן יוחנן בן שמעון מבני יהויריב בירושלים והוא יושב בהר מודעית"
 (ס"לפנה 130שנת ', ספר חשמונאים א)

 " מורשת החשמונאים"מוזיאון 
 מודיעין –מרכז עסקים ראשי 

 
 תאור הקומפלקס ומבנה החוויה
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 ההשראה
 .שואב את השראתו מהמקורות ההיסטוריים העשירים של האיזור" מורשת החשמונאים"מוזיאון

 ,העיר וסביבותיה עטופים במימצאים ארכיאולוגיים מסעירים ומרתקים המעידים על חיי הגבורה

 . הרוח והתרבות המשמעותיים שהתקיימו בה

 

 החזון
 ממקם את מרכז המורשת בתוך שורת -העתידי של העיר" רמבלאס"על ציר ה -מיקומו של המגרש

 השאיפה היא ליצוק למרכז תוכן תרבותי -ככזה. תרבות ובילוי, עסקים, מסחר -פעילויות מגוונת

 .   ומוקד סיפור היסטורי מאידך, אשר תהווה נקודת ציון ארכיטקטונית מחד, לצד חזית אטרקטיבית
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 הסביבה
 לצד, 111מוזיאון המורשת ייבנה על מגרש 

 ולצד , מבנה מטה המשטרה מדרום לו

 . עתודת מבנה ציבור נוסף מצפון לו

 -המכבים' הפניית המבנה היא כלפי שד

 , השדרה המרכזית החדשה של העיר

 . ומשם גם תוואי שביל הכניסה הראשי

 כמו כן מוצעת כניסה משנית מהטיילת

 ".חשמונאים"המרכזית לאורך ציר ה

 באופן זה יהיה המרכז נטוע במרכזה

 ,בסמיכות למוקדי התעסוקה, של העיר

 . המסחר והתחבורה של העיר, הפנאי

 

 

 

 

 

 צפון
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 התוכן
 התצוגה תיבנה סביב ציר מוביל ראשי

 העוסק בנתיב הזמן ממתתיהו ובניו

 דרך השפעות התקופות השונות לאורך

 .ההסטוריה

 ,העת העתיקה תהיה תחילת הנתיב

 ההחלטה על , העת החדשה -ובהמשכו

 ומבט מרתק על הליך , הקמת העיר

 .התפתחותה

 המוזיאון ישים דגש על תצוגה אטרקטיבית

 תוך שילוב, המכוונת בעיקר לגילאים הצעירים

 מגוון אמצעים מודרניים ואינטראטיביים

 

 אשר יעשירו ויעודדו את הילדים להתנסות

 .באופן אקטיבי בגילוי והבנת התכנים

 .עונתית תשלים את החוויה/תצוגה מתחלפת

 אודיטוריום ייעודי יציג סרטון משולב בראי

 .הדורות

 

 . אמפי חוץ יאפשר מגוון תכנים ייעודיים

 

 

 

 

 

 צפון
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 עקרונות התכנון הרעיוני
 שלד המבנה בנוי מעמודי אבן בפרופורציות". נתגלתה"המבנה המוצע מגלם סטרוקטורה ש

 העמודים מקושרים ביניהם בקורות (. הלניסטית בעיקרה-יוונית)מקובלות מהתקופה החשמונאית 

 .המרווחים ביניהם משמשים להחדרת אור טבעי סביב המבנה. כאז, ליצירת תלכיד פשוט וחזק

   

 ,הזרוע בעמודים ובנקודות גינון, העמדת המבנה מזמינה מצד אחד להיכנס דרך ציר ברור

 המתחיל , קיר המסך בהשראת משרבייה תקופתית -וחושפת תוך כך את האלמנט המרכזי

 . מצפון -להחדרת אור טבעי דרמטי אך עקיף, והולך ונחשף עם עלייתו לגובה, בחריצים קטנים

 

 והמשמשות, בעמודים מתוכננים מגרעות צרות המזכירות את המחברים העתיקים בין אבנים

 . בו הופך המבנה לאייקון רב עוצמה על השדרה -גם כחריצי תאורה מלאכותיים בלילה

 . י הנמכת העמודים עד ליצירת ספסל רחוב כחלק מהפיתוח"ע" שרידים"המבנה רומז ל
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 קרקע. תכנית ק
 "רמבלאס"ה1.

 תוואי שביל כניסה 2.

 פיתוח קדמי3.

 כניסה ראשית4.

 מבואה5.

 שואו-חלל פרה6.

 עליה לגלריה7.

 מלתחה8.

 שרותי קהל9.

 גמישה והתכנסותחלל תצוגה 10.

 ציר זמן -"טיים ליין. "11

 גומחת תצוגה. 12

 קיר מסך. 13

 

 פיתוח גנני. 14

 חניון מבקרים. 15

 חניון תפעולי. 16

 אמפי לארועי חוץ. 17

 ממצאים ארכיאולוגיים. 18

 ארכיב/מרחב מוגן. 19

 משרד. 20
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 תכנית גלריה
 תצוגה מתחלפת1.

 הקרנה/תצוגת גלריה2.

 חלל כפול3.

 חנות המוזיאון4.

 מחסן ציוד5.

 שרותי קהל6.

 גשר מעבר7.
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 חתך מייצג
 תוואי שביל גישה1.

 מבואה ראשית2.

 מעלית3.

 תצוגה מתחלפת4.

 תצוגת קרקע5.

 הקרנה/גלרייה6.

 תצוגה בגובה כפול7.

 גומחת תצוגה 8.

 קיר מסך לכל הגובה9.

 פיתוח קדמי10.

 מעבר לאמפי חוץ11.

 הנמכה אקוסטית12.

 מערכות גג13.

 

 גג מדורג גלריה14.

 גשר מעבר מהטיילת15.
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 מודי" מלווה"ה
 דמות אייקונית 

 ,ומשעשת כאחד

 "מודי" -סמל העיר מודיעין

 , ילווה את המבקרים

 , יסביר וידגיש

 , יספר אנקדוטות

 ילחש סוד 

 . ויתרגש יחד

 

 יהיה כעין " מודי"

 -"פורסט גאמפ"

 

 אשר היה וישנו לאורך ההסטוריה

 ומעורב בכל , של העיר והאיזור

 .הארועים אשר קרו לאורך הדרך

 עם הילדים" יתקשר" "מודי"

 ,בגובה העיניים ובשפה ציורית

  -וכך ימחיש להם את התכנים

 שכבות הסטוריות ומודרניות 

 . שמרתק יהיה לחזור ולחוות אותן
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 מתווה תצוגה ראשית
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 מתווה תצוגת גלריה
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 תוואי שביל הכניסה -"רמבלאס"מבט מה
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 יום -מבט מהשדרה
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 ולילה..
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 מראה כללי
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 "סגור"מצב  -תכנית המבנה
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