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אשכול מס. 2

9.3 תושבים לדונם 
0% בגרות מצטיינת

סוללת ההפרדה

אשכול מס. 8

0.6 תושבים לדונם 
13% בגרות מצטיינת

מתחם הלימוד נשען על ארכיטיפיים אדריכליים על-זמניים ומבקש להעניק חוויה טוטאלית של חיים ולימוד ולחבר את התלמידים

לעצמם, לחבריהם ולסביבה. בית-הספר נטוע במיקומו הייחודי בין היישובים, צופה אליהם ומתייחס אל הקונפליקט בין הקהילות.

במקביל, בית-הספר מבקש ליצור עולם נבדל מן המציאות הפוליטית-חברתית, על-זמני, שמעניק חווית ילדות סובבת יצירה ודמיון.

הפרויקט מציג בית-ספר פנימייה הממוקם בין ג'סר א-זרקא לבין קיסריה, צמד יישובים החולקים גבול אך מנותקים זה מזה מרחבית

ומהותית, ששואף להנחיל לתלמידיו את הקסם של הילדות. בית-הספר ממוקם על ובהמשך לסוללת ההפרדה שהוקמה בין היישובים

בשנת 2003, עם הפנים לים התיכון, ומציע מרחב מעצים ומסקרן ללמידה, חוויה ומפגש בין ילדים כמפתח לשינוי במערכת היחסים.

בית-הספר מציע גם חללי למידה בפורמטים מיוחדים, כמו כיתה ליניארית,

כיתה ורטיקלית מרובת מפלסים מחוברים וחללים קטנים ללמידה פרטנית.

כיתות הלימוד משתנות בהתאם לגיל – הקטנים לומדים למעלה, ומקבלים

חצרות קטנות וגגות משופעים, והבוגרים למטה, נגישים לחצרות הגדולות.

מתחם חינוך מאפשר בין ג‘סר א-זרקא לקיסריה

Vinculum | קו מחבר

מיקום וסביבת בית-הספר

סידור המתחם

חתך אורך מבני כיתות הלימוד

טיפוסי כיתות בית-הספר



סוללת
ההפרדה

מבנה צופה ומבנה מתרחקמבנה שקוע ומבנה מורם

חדר-אוכל 2  מבני ליבה - ידע ומפגש1  ציר בהמשך לסוללה

ספרייה

ג‘סר א-זרקא
חצר תחומה בין מבני הכיתות

4  ארבעת מגדלי המגורים4  מעטפת מבני כיתות לימוד3  מבני ליבה - כינוס ותנועה

מגדלי המגורים כצריחי מבצר

אולם ספורט

מגורי תלמידים

אודיטוריום

כיתות לימוד

כיתות לימוד

ספרייה על הים

אודיטוריום

סלון מגורים

סלון מגורים

כיתות בוגרים
כניסת יום-יום

כניסה קבורה

כיתות בוגרים

חצר מרכזית

כיתות לימוד כיתות לימוד

ג‘סר א-זרקא

קיסריה

חצר מקורה

מבני הכינוס מסודרים לאורך ציר אחד שמתחיל בסוללה

וממשיך לכיוון הים, בהשראת הפורום והאגורה הקלאסיים.  

קומת קרקע 0.00 | ספרייה, אולם-ספורט וכיתות בוגרים

דיאגרמת פיזור מבני בית-הספר

חתך רוחב מבני הכיתות והחצר המרכזיתמבט אל החצר המרכזיתמבט אל החצר העליונהמבט אל האודיטוריום

בין מבני הכינוס שזורות שתי חצרות מרכזיות, האחת פתוחה והשנייה תחומה ונבדלת מהסביבה.

החצר העליונה ממזרח צופה אל צמד היישובים ומשקיפה אל האודיטוריום, בעוד החצר התחתונה

תחומה בין מבני הכיתות ובסובבת סביב גריד עמודים מקורה, בהשראת קלויסטר מנזר ימי-בייניים. 
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אידיטוריום
כניסה קבורה חצר עליונה
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כיתות לימודחצר מרכזית כיתות לימוד

סוללת
ההפרדה

סוללת ההפרדה 10.00+ | אודיטוריום, חדר-אוכל וכיתות צעירים

חתך אורך מבני ליבת בית-הספר

מבט אל אשכול כיתות בוגריםמבט אל סלון מגורי בית יערמבט אל הספרייהחתך רוחב מגורי התלמידים והספרייה

למתחם שתי תצורות כניסה מנוגדות – זוג כניסות יום-יום מונומנטליות בין מבני הכיתות,

מקורות בגריד עמודים ומובילות לחצר המרכזית, וזוג כניסות טקסיות קבורות בסוללה

שמובילות לאולם כניסה פתוח לשמיים ממנו ניתן להמשיך לספרייה ולחצר.
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