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שאן העיר בית סטודיו תכנוני המתמקד במרחב שבו משיקה 

 .לגן הלאומי ולהיפך

ופעולות עירוניות מודרניות  היסטוריה , ארכיאולוגיהמרחב בו 

מרחב בעיר , מייצרות פסיפס של שכבות וכאוס עירוני

 .המייחלת להתחדשות עירונית ולחיזוק גאווה וזהות עירוניים

 

עיצוב  ( ככלי תיעוד ומעורבות)משלב בין אמנות הסטודיו 

כל אלו בקונטקסט   -מרחבים עירוניים פתוחים ובינוי  

 .היסטורי

 

 שילוב של סטודנטים ממסלול נוף וארכיטקטורה  

 
 אמנות ניסויית –קורס מלווה 





 מגישים ערן שושן ויוסף בר איתן   I בירת עמק המעיינות

 :הפרויקט תקציר
 בשמורות מבקר זהה מספר ,בשנה מבקרים אלף וחמישים כמאה אליו מושך שאן בבית הלאומי הגן

  המכובדת הכמות למרות .המעיינות עמק האיזורית המועצה של בשטחה נמצאות אשר הסמוכות הטבע
 חלק נוטלת לא כיום שאן בית ,באיזור התושבים במספר העלייה למגמת בנוסף באיזור מבקרים של

 בית את להפוך הוא הפרויקט של החזון .והאיזור העיר ותושבי מבקרי כלפי השפעה ובעל משמעותי
  .ונוחה מזמינה ,יחודית בסביבה עירוניות לחוות יהיה ניתן בה העמק לבירת שאן

 
  הקיים למצב בנוסף כי למדנו והאנושיים הפיזיים העיר מרכיבי בניתוח עסקנו בה ,מעמיקה חקירה לאחר
 מתוכננים אינם אשר העיר במרכז רבים שטחים קיימים ,בעיר עניין מוקדי בין מורגש רצף אין בו כיום

  דרך לגלות ניתן אותה ומרשימה עשירה היסטוריה לעיר ,שני מצד .ושממה ריק של תחושה ויוצרים
 .הדורות לאורך ששרדו שונות מתקופות ,העיר במרכז הפזורים ואתרים מבנים

 
  :החקירה מסקנות

  אנו אותו העיר בשולי הפיתוח המשך את וימנע עירונית לתחושה יתרום העיר במרכז בינוי י"ע ציפוף
  .העיר של משמעותי מחליש כגורם רואים

 .לעיר יחודי אופי תקנה ההיסטורים האתרים וחשיפת השמשת
 .העיר משתמשי למגוון מפגש איזורי יצירת

  את המשמש וחוויתי קוהרנטי עיר מרכז ויצירת בחיזוק עוסק הפרויקט – ולמסקנות לחקירה כתוצאה
 בו באופן העבר שכבות חשיפת תוך ביניהם מפגשים ומאפשר וסביבתה שאן בית העיר משתמשי מגוון

 .העיר של יום היום בחיי וישתלבו יחוו הן
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 מגישים ערן שושן ויוסף בר איתן   I בירת עמק המעיינות



 החזון
אחד המרכיבים שמאפשרים לעיר לתפקד בצורה  

זאת מאחר והמרחב  . הינו המרחב הציבורי, איכותית
תנועה  : מהותו בבני האדם החיים בעיר, הציבורי

מרחב  , שהייה להפוגה, מפגש, ממקום למקום
בפרויקט . מרחב לפעילות גופנית וכדומה, למשחק

הנלווה מוצגת גישה להתערבות בעיר בית שאן בה 
ישנם מרכיבים רבים המהווים יחדיו פוטנציאל לעיר 

לבית שאן יש אתר מורשת משמעותי  . איכותית
וכמו כן קהילה . המהווה הפוטנציאל התיירותי, מאוד

אחד , המהווה את הפוטנציאל החברתי, המלוכדת
הסטרוקטורה  . היסודות החיוניים לקיומה של עיר

אמנם מקיימת בתוכה  , העירונית של בית שאן
אך אלה אינה שטחים מוסדרים , שטחים פתוחים

,  רובם אינם מוצלים, והפעילות בהם איננה מוגדרת
בינם לבין הרחוב לא מאפשר  , והקשר הלוקה בחסר

יש להוסיף . לפוטנציאל של העיר לבוא לכדי מימוש
כי מאחר והעיר ממוקמת במיקום גיאוגרפי עם 

השלכות גדולות על האקלים והנוחות התרמית בעיר  
אופיים של , "אי החום העירוני"ולאור אפקט 

השטחים הציבוריים והקשר ביניהם רצוי שיהיה  
 .מתוך התייחסות להצללה ולנוחות תרמית

 הפעולה  
לבית שאן ישנו מרכז עיר מוגדר על ידי שני צירים   

( ירושלים הבירה)האחד ראשי , מקבילים ונפגשים
יחדיו הצירים תוחמים מרחב (. הרצל)והאחר משני 

(  'מרכז רסקו וכו, השוק, העירייה)ציבורי ומסחרי 
. ובתי ספר( שיכוני ברובם)ובדפנות ניצבים מגורים 

הכבישים כמו כן מקשרים בין הגן הלאומי לבין היער  
, אם כן, הפעולה האדריכלית. הנטוע של בית שאן

את  : מתבטאת בפיתוח את אותם שני צירים לכל אורכם
לחזק באמצעות העצמת הבינוי והזמינות  , הראשי
פיתוח רציף של , המוצג בפרויקט, את המשני. בכביש

 כל הרחוב להולכי רגל בלבד  
טיפול בבינוי הקיים לכדי יצירת סטרוקטורה מסודרת  .

 .המגדירה מרחבים ציבוריים לפי ייעודם
 הגדרת טיפולוגית המבנים המאפשרת הצללה-
 יצירת מפלט מהחום-
טיפול במרחב הציבורי באמצעות תכנון נופי ורכיבי -

 הצללה

 מגיש עידן ששון I כיוון חדש



 מגיש עידן ששון I כיוון חדש



 מגיש עידן ששון I כיוון חדש



 מגיש עידן ששון I כיוון חדש



 מגיש עידן ששון I כיוון חדש



 מגישים דימה זרצקי ויסמין כיוף I ?ומה עם בית שאן

העיר בית שאן רוויה בשכבות הסטוריות  
 כאשר השכבה הכי דומיננטית זאת 

 הרבה אנשים, התקופה הרומית
 מכירים את העיר בזכות הגן  

 ,  הלאומי שלה
 ?  אבל מה עם בית שאן

 בתכנון שלנו הסתכלנו על 
 הבעיות שהעיר עצמה 

 מתמודדת איתם כיום ומה
 שבלט לנו זאת הבעיה הנפוצה 

 העיר מתרחבת, בקרב הפריפיריות
 .  לשוליים ומרכז העיר מתרוקן

 התכנון שלנו מציע חיזוק המרכז
 יצרנו ארבע דפנות למרכז  , והדגשתו

 .  כאשר לכל דופן ישנו תפקיד
בפרוייקטים האישיים עסקנו בפיתוח שתי  

דופן הפונה לגן הלאומי ומחזקת   -הדפנות 
ודופן הפונה , את הקשר של העיר אליו

אשר מהווה מוקד עניין ומשיכה   90לכביש 
 .מהכביש



 מגישים דימה זרצקי ויסמין כיוף I ?ומה עם בית שאן

 התערבות יחס בנוי פנוי שטחים פתוחים



 מגישים דימה זרצקי ויסמין כיוף I ?ומה עם בית שאן
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 הפרויקט תקציר
  היפים הלאומיים הגנים אחד את יש בעיר .שאן בית נמצאת ,לירדן ישראל בין הגבול ממעבר מאחד קצר ומרחק המעיינות עמק בלב ממוקמת
 יוצרת הגבול למעבר העיר של הקרבה ,הלאומי הגן עם ביחד .רב ההיסטורי ערך בעלי ארכיאולוגיים ממצאים שוכנים לעיר ומתחת ,בארץ והנדירים

 יש בעיר הטמון הפוטנציאל את למצות בכדי .ייחודית בצורה האזור של ההיסטוריה את לראווה שמציגה תיירותית עיר של להתפתחות מושלם מצע
   . והמבקרים התושבים בעיניי העיר את ימתג אשר תדמיתי שינוי ביצוע גם כמו ,בה הצמיחה מחוללי את לעצים
  .זה משאב על תתבסס תיירות ומוקד מחוז כעיר שאן בית של צמיחתה ,העיר של העיקרי כנכס שאן בבית ההיסטוריים הממצאים זיהוי מתוך

 בין הקשר חיזוק על בעיקר נשענות אלו הזדמנויות .להתפתח עצמה ולעיר לתושבים הזדמנויות ותייצר דרכים במגוון ביטוי לידי תבוא זו התבססות
  ברמה תיירותי למוקד והפיכתה העיר מיתוג ,(טיול מסלולי) טבע ותיירות (קיבוצים) כפר תיירות כגון תיירות של שונים ענפים לפיתוח ,לסביבתה עיר

  העירוני המרקם מן לחלקן והפיכתן ,עתיקות של והשמשה בהנגשה עוסק הפרויקט .והסביבה העיר תושבי עבור עבודה מקומות תייצר בינלאומית
  מישורים בשני מתבצע מגוריהם מקום של להיסטוריה– .התודעתי והמישור הפיזי המישור   העיר תושבי חשיפת .פונקציונלי באופן
  ,עניין מוקדי לאורכו המרכז ראשי תנועה ציר הוצע ,ראשית. התערבויות מספר מציע הפרויקט ,שאן בית של התיירותי הפוטנציאל את לממש בכדי
  .בעיר המלונאות מערך של עיבוי חל  מעברו כאשר ,למערב ממזרח היא הציר כיווניות .שונים מתחמים ארבעה פני על עירוניות ופונקציות פים"שצ

 .לשימור שנועדו היסטוריים במבנים תרבות ומוקדי בינוני כביש של המזרחי90 מסחר ,זעיר מסחר המשלב מתחם הינו הציר לאורך הבא המתחם
  בהיפודרום שהייה מוקד ,ארכיאולוגי פארק כולל זה מתחם .קיימים ארכיאולוגיים ממצאים על ,היתר בין ,נשען אשר פים"שצ מערך ישנו בהמשך

  תצפית המאפשרת עירוני רחבה וכן ,קיים למבנה שימוש הסבת על הנשענים זעיר ומסחר מלון כולל השלישי המתחם .ועוד משפחות גן ,הרומי
  קיים היה ההערכות פי על אשר העתיק הביזנטי לשער כביטוי משוחזר שער יעמוד ,הקרקע מפלס מעל המוגבהת הרחבה במוקד .הלאומי הגן לעבר
  מן .ועוד שהיה ,הליכה ,תצפית של חוויה ומאפשרת עבריו משני הלאומי הגן את חובקת אשר הטיילת למפלס לרדת ניתן הרחבה מן .מיקום באותו

 חללים קיום לצד פורמלית שוטטות מתאפשרת זה פ"בשצ .פארק יער של אופי בעל פ"שצ למעשה שהוא, החמישי למתחם להגיע נוכל הטיילת
   .בגן הביקור חוויית את להשלים ונועד הלאומי לגן משיק זה מתחם .עירוני טבע של תחושה הנותנים פורמליים בלתי

  את להנגיש ומטרתו ,המלך שאול 'לרח מדרום העובר משני ציר וכן הלאומי לגן הסמוכות המגורים בשכונות בניה עיבוי מוצע המרכזי לציר במקביל
  והן הקיימות בשכונות הן חוזר מוטיב הינו מגורים שכונות בתוך עתיקות ממצאי על המבוססים זעירים פ"שצ של שילוב .לתושבים העיר מרכז

  חלק להיות הלאומי הגן על כי הבנה מתוך הניראות ברמת והן הנגישות ברמת הן הלאומי לגן העיר בין הקשר את לחזק הוצע ,כן כמו .במוצעות
   .הלאומי הגן לעתיקות והיוצאים הבאים את חושף אשר לעיר גישה כביש באמצעות נעשה הדבר .מהעיר נפרד בלתי

  יוצרת אשר הצללה של מערכת פותחה ,בעיר השורר הקיצוני האקלים בשל ,למשל כך .המקום מאופי העולים לצרכים גם מענה ניתן התכנון במהלך
  הגדולים ההליכה למרחקי מענה נותנת אשר שבילים מערכת פותחה ,לצידה .היממה של החמים בזמנים גם ההליכות את ומגבירה נוח אקלים מיקרו
   . השונים העיר חלקי בין הקישוריות את ומגבירה ,יחסית
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 תכנית מוצעת



בהמשכים -חתך אא  
 ממגדל המים עד למצודה הצלבנית
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בהמשכים -חתך בב  
 ממגורים על שאול המלך דרך ההיפודרום עד למגורים חדשים
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 מגישות רזאן חדאד והיא יזבק   I בית שאן



 מגישות רזאן חדאד והיא יזבק   I בית שאן



 מגישות רזאן חדאד והיא יזבק   I בית שאן



 מגישות רזאן חדאד והיא יזבק   I בית שאן



 מגישות רזאן חדאד והיא יזבק   I בית שאן



 נקו'מגיש אלכס סיצ   I בית שאן, אני

 פרוגרמה מוצעת

 עקרונות 
 תכנוניים



 נקו'מגיש אלכס סיצ   I בית שאן, אני

 קטלוג התערבויות



 נקו'מגיש אלכס סיצ   I בית שאן, אני



 נקו'מגיש אלכס סיצ   I בית שאן, אני



 מגישה עדי חימי   I נחל בית שאן



 מגישה עדי חימי   I נחל בית שאן



 מגישה עדי חימי   I נחל בית שאן



 מגישה עדי חימי   I נחל בית שאן



 ,בתאל משה, מגישות נארמין כאסברה   I בעקבות המים

 ניה קוסיאק וחוי קוסלבסקי'ג      

 תעלות לפי תקופות היסטוריות



 ניה קוסיאק וחוי קוסלבסקי'ג, בתאל משה, מגישות נארמין כאסברה   I בעקבות המים

 סופרפוזיציה



 איזור התערבות

 ניה קוסיאק וחוי קוסלבסקי'ג, בתאל משה, מגישות נארמין כאסברה   I בעקבות המים



 ניה קוסיאק'מגישה ג" בין לבין"פיתוח מקטע    I בעקבות המים
 :תקציר הפרויקט
הקטע עובר  . התמקדתי בקטע תעלה המחבר בין שתי תעלות מרכזיות שתכננו 1:1000בשלב ההגדלה ל

דרך  , מגדל המים וחורדת האקליפטוסים הקיימת, דרך אזור מוסדות החינוך, בין שדרות המלך חסן 
דרך השוק הקיים ודרך  , דרך שטח לא מנוצל אותו ייעדנו בתכנית האב למגורים , החווה החקלאית בעיר

 .פארק דדו
בכל אחד מהאזורים התמקדתי בתעלה ובאיך היא משפיעה על האזור בו היא עוברת ומה היא יוצרת  

 .סביבה
 . השוק ותכנון שכונת מגורים בשטח לא מנוצל, התמקדתי באזור פארק דדו, 1:500בשלב ההגדלה ל

בדקתי את כיווני הניקוז המים ואת כיווני החזית הרצויים לשמש ופי תכננתי את , בשכונת המגורים
המבנים ויצרתי גן שכונתי הנקבע באמצעות מעבר התעלה כך שלגן זה מתנקזים המים בשכונה וכך גם 

קבעתי מספר סוגים של עצים המאפיינים את המגורים מצד אחד ואת גן התעלה מצד שני . התנועה בה
הבנייה נעשית באופן מדורג כדי  . וקבעתי תפקיד לתעלה כמהווה מקום מפגש ומשחק לתושבי השכונה

 .להשיג הצללה מקסימלית וכדי לפתוח מרפסות הפונות לגן
החלטתי לבדוק איך אפשר להשתמש בצל שסככת השוק הקיימת מציעה גם בימים בהם , באזור השוק

כאשר מבנה השוק במרכז  , תחמתי את האזור במבנים משולבים בין מסחר למגורים, לכן. לא קיים שוק
באמצעות  , נראות והכוונה לשוק, כאן הדגש הוא על קירור. והתעלה עוברות בו ומהווה לב לשהייה

 .התעלה
זיהיתי את הנקודות הנמוכות ביותר מבחינת טופוגרפיה ואת הרווחים בין עצי האקליפטוס  , באוזר הפארק

כך שנוצרות שלוליות  , כמערכת נפרדת ממערכת התעלה, לימנים, הקיימים וקבעתי בהן אזורי הצפה
 .חורף ואפשרות להחזיר מיני צמחייה הנפוצים בבית גידול לח שהיה נפוץ באזור

. 



 ניה קוסיאק'מגישה ג" בין לבין"פיתוח מקטע    I בעקבות המים
 תוכנית מקטע



 ניה קוסיאק'מגישה ג" בין לבין"פיתוח מקטע    I בעקבות המים
 שוק ופארק, תוכנית קטע מגורים חדשים



 פיתוח מקטע מגישות נארמין כאסברה ובתאל משה   I בעקבות המים
 תוכנית מקטע



 פיתוח מקטע מגישות נארמין כאסברה ובתאל משה   I בעקבות המים



 פיתוח מקטע מגישות נארמין כאסברה ובתאל משה   I בעקבות המים



 פיתוח מקטע מגישות נארמין כאסברה ובתאל משה   I בעקבות המים



 מגישה אימאן עתאמנה   I עיר מלמדת, בית שאן



 מגישה אימאן עתאמנה   I עיר מלמדת, בית שאן



 מגישה אימאן עתאמנה   I עיר מלמדת, בית שאן



 מגישה אימאן עתאמנה   I עיר מלמדת, בית שאן



 מגישה אימאן עתאמנה   I עיר מלמדת, בית שאן



 מגישה ספיר בן ישי   I מוקד תיירותי , בית שאן
ידי פיתוח של הרקמה העירונית המחברת בין  -הפרויקט מתמקד בקידומה של בית שאן מבחינה תיירותית וכלכלית על

 .העיר לגן הלאומי
רקמה זו מאופיינת בריבוי שטחים פתוחים לא מטופלים ובשכבות היסטוריות שנזנחו כמו ההיפודרום והרחוב הביזנטי  

 .המהווים פוטנציאל להתפתחות עתידית
ZOOM OUT- פיתוח רצועת עירונית של תיירות: 

ובעלת פרוגרמה  , יושבת על כביש חדש, הרצועה מתחברת לאכסניית אנא ממזרח ולמסחר המתחיל ברסקו ממערב
 .  תרבות ובילוי, מסחר, תיירותית הכוללת מלונאות

ZOOM IN- תכנון מחדש של מתחם הכניסה לגן הלאומי: 
מרכז תרבות ומוזיאון המלווה את  , שוק, ידי בינוי חדש הכולל שחזור הרחוב הביזנטי -במתחם כיכר עירונית התחומה על

ויושבת על מפגש בין הכביש החדש לטיילת הרחוב הביזנטי הצמודה להיפודרום ולטיילת הר גיל  , הירידה לגן הלאומי 
 .המובילה לגן הלאומי

פרגולות הנצמדות לבינוי עצים גדולים גן פסלים  , הכיכר מאופיינת בריצוף בהיר בעל מפלס אחיד גם על הכביש
 .ומזרקה

תנועה מוטורית ורגלית באיזור  
 ההתערבות

 שימושים באיזור ההתערבות



 מגישה ספיר בן ישי   I מוקד תיירותי , בית שאן



 מגישה ספיר בן ישי   I מוקד תיירותי , בית שאן



 מגיש שלמה דניאל   I אבן דרך
 הפרויקט חזון

 
 'א שלב

 לצורך ושוליו הבקעה כביש פיתוח
 בית עבור אפקטיבי הכנסה מקור יצירת
 .פיתוחה את יאיץ אשר שאן

 למיתוג ככלי בכביש להשתמש ,בנוסף
 .העיר עבור מחדש

 
 'ב שלב

 העיר מחוץ אל הבקעה כביש העתקת
 כעיר להתקיים לה ולאפשר שאן בית
 .הדרך בתיירות תלות ללא

 



 קהל פנימי

 קהל משולב

 קהל משולב

 קהל תיירותי

 עקרונות תכנוניים

 פיתוח מרובה

 פיתוח מצומצם

 מגיש שלמה דניאל   I אבן דרך



 מגיש שלמה דניאל   I אבן דרך

 מתחם תיירות

 פ"ושצקריית חינוך 

 תעשייה מקומית/ מסחר 

 כניסה דרומית

 כניסה צפונית

 תכנית אב

 נכסי מתחם התיירות



 מגישה אור הירשהורן   I ובניהם  

 תכנית

 עקרונות תכנוניים



 מגישה אור הירשהורן   I ובניהם  

 תכנית



 מגישה אור הירשהורן   I ובניהם  



 מגישה אור הירשהורן   I ובניהם  

 תכנית מקטע 



 מגיש ורד עיסאוי   I טיפולוגיה חדשה



 מגיש ורד עיסאוי   I טיפולוגיה חדשה



הטיילת עוברת דרך מבני 

 הקמפוס

פיתוח שטחים עירוניים לאורך  

 הטיילת

אלמנט פיתוח שמזוהה עם  

 הטיילת ומופיע לאורכה

 התערבות עירונית בבית שאן

 לירן חליווה





 1:500פיתוח כניסה מזרחית לעיר 
מתחם מסחי חנות מזכרות בתי   –בית הנכות •

 קפה ושירותים

 באזר •

 גשר  •

 מרכז הצעירים•

 תאטרון חוץ•

 קניון בנימין •

 תחנת אגד•

 מזרקה•

 הסראיה•

 במה 



 כניסה מזרחית לעיר הדמיה



 חוי קוסלבסקי








