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תכנון
החדר אדריכלים
טקסט
דבר המתכננים
צילום
עמית גרון

[ מבני ציבור ]

בית ספר
גיבורי ישראל

תל אביב

האגף החדש של בית ספר גיבורי
ישראל ,נמצא בחלקו הדרום מזרחי של
מתחם בית הספר .בנייתו שינתה את
מערך המבנים ,כך שבית הספר מאורגן
מחדש סביב חצר מרכזית גדולה.

מימין — למעלה :חצר בית
הספר מצפון מערב.
למטה :פרט הצללה
בחלון כיתה.
מבט על חזית מערב.
ברקע :מבט לפתחי
המסדרונות.
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מבני ציבור

בית ספר גיבורי ישראל

למעלה — מימין :מבואת
הכניסה
במרכז :אולם רב תכליתי
בקומה העליונה
משמאל :מבט
מהמדרגות הצפונית
למטה — מימין :מסדרון
בית הספר

הפרוגרמה של המבנה החדש הכתיבה
 12כיתות אם 2 ,כיתות חינוך מיוחד,
חדרי ספח (עזר ,מדעים ,טכנולוגיה)
ומנהלה .בנוסף ,כחלק מהפרוגרמה,
תוכנן חלל רב תכליתי בשטח של כ 300-מ"ר לטובת
הקהילה .החלל ממוקם בקומה השלישית ,הצופה לנוף
התל אביבי הפתוח מצפון וממערב .עירוב השימושים,
מייצר התרחשות במתחם לאורך כל שעות היום.
לאורך הגבול הדרומי נטועה שורת עצי פיקוס בוגרים,
שלכיוונם הכיתות הופנו .מתוך כל כיתה המבט ממוסגר
בחלון גדול ורפפות צבעוניות .המרחק בין שורת העצים
לבית הספר אפשר לתכנן חצר קטנה ואינטימית ובה
מוקמו גבעות גומי ,דמויות דיונות ,למשחק עבור
הילדים .האזור כולו מוצל על ידי העצים .החזית
המזרחית של המבנה יושבת על גבול מתחם בית הספר
ומשמשת כדופן בנויה לשביל אופניים ושביל הולכי
רגל ציבורי .קומת הקרקע בנויה בנסיגה בצד המערבי
ומחברת בין הכניסה הראשית משדרות יד לבנים לבין
הכניסה האחורית ,השכונתית של עמק איילון.
חומרי הגמר הם סולידיים בגוונים מונוכרומטיים
של לבן /אפור .הצבעוניות נכנסת מהאלמנטים
השונים של ההצללה הקבועים על המבנה

נ
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 01כניסה  /חדר מורים
 02כיתות
 03אולם רב תכליתי

01
02
03
04
05

כיתות
לימוד פרטני
שביל אופניים
כניסה מעמק איילון
כניסה ראשית

מימין :מבט מעל הדיונות אל
עבר החצר המרכזית
משמאל :מבט אל הכניסה
מכיוון עמק איילון

בית ספר גיבורי ישראל
תכנון החדר אדריכלים
אדריכל אחראי אדם יוסף
אדריכלות נוף סטודיו סטרוקטורה
מזמין עיריית תל אביב,
עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ
ניהול קו פרויקט יעוץ הנדסי בע"מ
שטח המבנה החדש כ 3250-מ"ר
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