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  צירים פנימיים מקשרים את המגרש לסביבתו

הליכתיותומעודדים 

 הראשיתרחבת הכניסה ביס וגן תוחמים את

 של  בחלק הגבוה ס ולגן "לביהכניסה רחבת

קיימיםהמגרש ובסמוך למבני ציבור 

 בחלק הנמוך של המגרשהספורט אולם

 בצמוד לחנית מגורים קיימתבעורף חניה

עקרונות תכנון

מבני חינוך כמרכיב עירוני מחבר–התייחסות אורבנית . 1

מתחם  
ספורט

רחבת  
כניסה

צירי הליכה



עקרונות תכנון

דו תכליתיות, ריבוי כניסות, קישוריות בין המבנים–תנועה במגרש . 2

מבט על צירי התנועה

פ "שצ
קיים

מסחר 
קיים

רחבת כניסה

כיכר ציבורית



עקרונות תכנון

פתוח' לב'-משותףמרכז ארגון הפונקציות סביב -תכנון מחבר. 3

בארגון הפנימי–בינוי סביב לב משותף העמדה במגרש–בינוי סביב לב משותף  בתכנון המבנים–בינוי סביב לב משותף 



רחבת כניסה

כיכר ציבורית

עקרונות תכנון

הבניין כדופן לרחוב ללא גדר  , היררכיית גדרות-גדרות. 4

גדר מוסדית

הפרש טופוגרפיה

גדר משולבת במבנה

שערים שנפתחים אחרי הלימודים



עקרונות תכנון

הביופיליהפיתוח חצרות על פי עקרונות . 5

רחבת כניסה

כיכר ציבורית



עקרונות תכנון

גגות ירוקים-הביופיליהפיתוח חצרות על פי עקרונות . 5

רחבת כניסה

כיכר ציבורית



הליכה מזרח מערבציר -דרומיתחזית 
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עקרונות תכנון

102.00+ניצול מפלסי הקרקע הטבעית לתכנון וחיבור מיטבי למפלס הרחוב-טופוגרפיה. 6
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הליכה צפון דרוםציר -מערביתחזית 

102.00+
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96.00+
94.00+

+102.00

98.00+

בית הספר
אולם הספורט

עקרונות תכנון

ניצול מפלסי הקרקע הטבעית לתכנון וחיבור מיטבי למפלס הרחוב-טופוגרפיה. 6



אולם הספורטבית הספר

דרך לב בית הספרחתך מצפון לדרום 

+102.00

98.00+

96.00+

94.00+

עקרונות תכנון

ניצול מפלסי הקרקע הטבעית לתכנון וחיבור מיטבי למפלס הרחוב-טופוגרפיה. 6



עקרונות תכנון

אלמנטים פרוגרמתיים בקבוצות תוכןארגון -ייעודית פרוגרמה . 7
ו-גכיתותפרטני/חדרי עזרמינהלה

כיתות חינוך מיוחד

ב-אכיתות

חדרי טכנולוגיה

ספריה



עקרונות תכנון

איחוד פונקציות וחלוקה לשש שכבות זהות-ייעודית פרוגמה. 7

איחוד 
הפונקציות

ארגון 
מחדש 

כל שכבה היא יחידה אוטונומית המכילה את כל הפונקציות הנדרשות להפעלתה



עקרונות תכנון

מגוון חללי לימוד בגדלים שונים-יעודיתפרוגרמה -בית ספר ייחודי-פרוגרמה. ז
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משרד מורים

חלל משותף 
חוץ

חלל משותף 
פנים

שירותים

כניסה

עקרונות תכנון

סביב לב משותף  , שוניםחללי לימוד בגדלים מגוון -יעודיתפרוגרמה -בית ספר ייחודי. 7

חדר  
פרטני



עקרונות תכנון

ליצירת מרחב לימודי גמיש ומשתף, ניידות, דפנות הכיתות שקופות-יעודיתפרוגרמה -בית ספר ייחודי. 7



כיתותשיכבת
מדעים צעירים

+98.00מפלס | בית הספר 

כיתותשיכבת
צעיריםאמנות 

היכרות 

עקרון פדגוגי קהילה בין קהילות –בית ספר ייחודי 

בינוי המאפשר אוטונומיה ומזמין שיתוף 



כיתותשיכבת
בוגריםמדעים 

כיתותשיכבת
אמנות בוגרים

קהילת 
מדעים

קהילת 
אומנות

+102.00מפלס | בית הספר 

היכרות 

עקרון פדגוגי קהילה בין קהילות –בית ספר ייחודי 

בינוי המאפשר אוטונומיה ומזמין שיתוף 



חצר טבע צעירים
"החווה"

כיתותשיכבת
צעיריםטבע 

+102.00מפלס | בית הספר 

היכרות 

עקרון פדגוגי קהילה בין קהילות –בית ספר ייחודי 

בינוי המאפשר אוטונומיה ומזמין שיתוף 



מנהלה

+102.00מפלס | בית הספר 

ספריה

היכרות 

עקרון פדגוגי קהילה בין קהילות –בית ספר ייחודי 

בינוי המאפשר אוטונומיה ומזמין שיתוף 



מבואה ומעברים
פתוחים

מבואת כניסה
ראשית

מבואת כניסה
תחתונה

היכרות 

עקרון פדגוגי קהילה בין קהילות –בית ספר ייחודי 

בינוי המאפשר אוטונומיה ומזמין שיתוף 



חצר מרכזית
משותפת

היכרות 

עקרון פדגוגי קהילה בין קהילות –בית ספר ייחודי 

בינוי המאפשר אוטונומיה ומזמין שיתוף 



כיתות שיכבת
טבע בוגרים

+106.00מפלס | בית הספר 

אולם רב תכליתי

היכרות 

עקרון פדגוגי קהילה בין קהילות –בית ספר ייחודי 

בינוי המאפשר אוטונומיה ומזמין שיתוף 



+106.00מפלס | בית הספר 

גגות ירוקים-חצרות
טבע בוגרים

קהילת 
טבע

היכרות 

עקרון פדגוגי קהילה בין קהילות –בית ספר ייחודי 

בינוי המאפשר אוטונומיה ומזמין שיתוף 
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והצללות

+110.00מפלס | בית הספר 

היכרות 

עקרון פדגוגי קהילה בין קהילות –בית ספר ייחודי 

בינוי המאפשר אוטונומיה ומזמין שיתוף 


















