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שיתופית חברה לבנייה סיימה את הקמת מבנה ביה'ס העל יסודי צפון מערב העיר תל-אביב ,שתוכנן על ידי משרד
האדריכלים 'אליקים אדריכלים'
תוכנית הבינוי למרחב חינוך וקהילה צפון מערב מגדירה מחדש את הקשר בין מבני הציבור ומבנה חינוך במרכזם למרחב
ציבורי עירוני פתוח .התוכנית מציעה קשר סימביוטי ,בו מבני הציבור מעצבים את המרחב הציבורי והחללים העירוניים
הכוללים כיכר ציבורית ,שדרת הולכי רגל ואופניים ושביל הולכי רגל.

)היום( על ארכיטקטורה ותעשיה
בישראל  //תערוכה חדשה בבית
האדריכל
בית משפחה מרחף בהמבורג //
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 // Imatterמוזיאון העיצוב בחולון
מאפשר גישה חופשית לספריית
החומרים שלו
בין השמשות נייר  //תערוכה חדשה
משלבת מדיות דיגיטליות עם
עבודת נייר עמלנית
סרטון אנימציה חדש מציג את
האדריכלים הגדולים עם המבנים
שמזוהים איתם ביותר
כחול עמוק  //ציורי העולם התת ימי
בקומפוזיציה חדשנית

הרומן שלי עם סנדי  //מגוון מוצרי
פלסטיק בטכנולוגיה ייחודית

נכונות לירית  //תערוכת אמנות
בשיתוף עם אמנים מדיסלדורף
הכיכר הציבורית מתוכננת על ציר האורך המרכזי של הרובע ]המשך רחוב אבן גבירול[ והיא מנקזת את שדרת הולכי רגל
ואופנים ]צפון-דרום[ המסתיימת בכיוון צפון בפארק השכונתי .את השדרה חוצה שביל הולכי רגל ]מזרח ,מערב[ המזין את
הכיכר הציבורית .בראש הכיכר על הדופן המזרחית ממוקם מבנה בית הספר כעוגן וכסמל עירוני המקרין על סביבתו .את
הדופן הצפונית תוחמים מבני המרכז הקהילתי ומרכז הספורט.

מבנה בית הספר נחצה ע''י שדרת הולכי הרגל תוך שהוא יוצר דופן מבונת ללא מעטפת גדרות .בכך נשמרת זיקה ישירה

אורבאניות בחלל ספציפי  //משחק
בין פזילה פנימה לבין קריצה החוצה

מבנה בית הספר נחצה ע''י שדרת הולכי הרגל תוך שהוא יוצר דופן מבונת ללא מעטפת גדרות .בכך נשמרת זיקה ישירה
בין המרחב העירוני הפתוח ובין מבנה הציבור .מבנה הכניסה של בית הספר ,הממוקם על הכיכר ,כולל מבואת כניסה
ראשית ,ספריית בית הספר והקהילה ,אודיטוריום בית ספרי ואולם מופעים עירוני .עירוב השימושים יבטיח שימוש
אינטנסיבי לאורך שעות היום המפרה את אופייה העירוני של הכיכר והשדרה.
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