חצרות בית ספר שקד:
על עצים ואבנים
אדר׳ נוף ארנה בן ציוני ואדר׳ נוף בארי בן שלום

בית ספר שקד הינו בית ספר יסודי ברוח
האנתרופוסופיה ,הנמצא בקריית טבעון .בית
הספר ממוקם במדרון הפונה מערבה אל נוף רחב
של הר הכרמל .במסגרת הקמתו של מתחם נוסף
לצד מבנה בית הספר הקיים ,תכננו את חצרות
המתחם החדש ואת החיבור למבנה הישן.
המתחם החדש נבנה על צלע ההר בשני מפלסים
(אד’ עמית נמליך) בהסטה ,שבכל אחד מהם
ארבעה מבני כיתות .מתווה זה יצר שתי חצרות:
האחת במפלס התחתון ,חצר המתחברת ליער
מחטניים נטוע והשנייה על גג הכיתות
התחתונות .עקרונות התכנון נגזרו מרוח החינוך
בבית הספר המושתת ,בין השאר ,על פשטות,
חיבור לטבע הסובב ולחומרים טבעיים ,תוך
יצירת מרחב המאפשר ומאתגר את הדמיון
בכיתות הנמוכות ,לצד אזורי מפגש וספורט
בכיתות הגבוהות .החיבור לטבע מתקיים במתחם
ברבדים רבים :בין מבני הכיתות נוצרו רחבות
פטיו קטנות ,המכניסות אור לכיתות התחתונות
מחד ומאפשרות קשר עם המפלס העליון
מאידך .ברחבות אלו ניטעו עצי דולב ,המחברים
בין שני המפלסים ומופעם משתנה לאורך
השנה .בין המפלסים הוקם שביל אבן המפריד
בין החצר המרוצפת לשטח שבו יפתחו
התלמידים גינות ירק ויער מאכל .במפלס העליון
תוכנן גג ירוק ובו מדשאה צרה משופעת ,נטועה
עצים ,לכיוון הנוף ולצידה ספסל עץ מפותל .שני
אלה מאפשרים ישיבה א-פורמלית ומפגשים בין
התלמידים.
החצרות מעניקות שקט ויזואלי :משטחי אבן,
סלעים ,מדרונות דשא ועצים ,לצד הרבה מקום
להתרחשות ,פרי דמיונם של הילדים.

למעלה :תכנית בית הספר :החיבור בין המפלסים נעשה,
בין היתר ,באמצעות עצי דולב שניטעו בין מבני הכיתות
מימין :בית הספר תוכנן במדרון בשני מפלסים תוך ניצול
הגג לישיבה מול הנוף וחיבור אל היער הגובל בבית הספר
באמצעות שערים .הדמיה AP Studio
למטה :מבט אל המפלס התחתון :נעשה שימוש רב באבן
ועץ ,כחלק מרוח בית הספר

משרד ֵאב אדריכלות נוף :ארנה בן ציוני ובארי בן שלום .שותפה לתכנון במשרד :אד’ נוף עידית ישראל.
אדריכל :עמית נמליך .יזם :המועצה המקומית קריית טבעון.
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