


 ןתמ ךות ,ינוקייא הנבמ ביבס יגולופיט רשוע ןמזמה שדח ימקרמ ספיספ תריצי – רטמוליק עבורל רטמוליק עברמ
 .ירבדמה ינברואה בחרמל תשדוחמ תונשרפ

 ,הז ןונגסב םינבמ לש םיבר םיזוכיר הב אוצמל רשפאו ,תיטסילטורבה תולכירדאה תריבכ ההוזמ עבש ראב ריעה
 .תינוריע תושדחתהל תועוושמה תוקיתווה תונוכשב רקיעב

 תונמדזה שפחלו וז תולכירדא הדילוה רשא תינויערה הסיפתהו ןונגסה ינייפאמ תא רוקחל יתוא ןיינע ,ריעה תדיליכ
 לטבל ילבמ ,תחתפתמה ריעב םיללוחתמה םייתרבחהו םיינברואה םייונישל יטנוולרה ןפואב םבולישלו םבוצימל
  .םתמקה בלשב םהירוחאמ ודמעש תיתרבחה היגולואידיאהו הסיפתה תא

 האמה לש םישימחה תונשב עצובש ילכירדאה יוסינה אוה ריעב יטסילטורבה ןונגסה םע רתויב ההוזמה רתאה
 קולבל חיטשה ינוכיש ןיב .בגנהו הנידמה בושיי תודלותב בושחו ידוחיי יוסינ – עבש ראבב 'ה הנוכשב תמדוקה
 ,יוסינה ןד ןהבש תויגוסהש דועב ,םהל ודעייש ןוזחה תא םישמממ םניאש ןילמוג יסחי םירצונ רטמוליקה עבר
 .ונימיב םג תויטנוולר תויהל תוכישממ
 המרגורפהו ינוקייאה הנבמה לש תויטננימודה ,וביבס הנוכשה ןמ קתונמב ומוקימ ,רטמוליקה עבר קולב יידממ
 לאודיבידניאה לש ודוחיי תא תלטבמה ,תיטסילאיצוסה היגולואידיאה תא םימלגמ דחאכ םלוכ ,תרשמ ןיינבהש
   .ץראה בושיי תפוקתב הנידמה ידי לע הצמואש היגולואידיא – הרבחב

 אצמנ םדאה הבש – תיחכונה תעל תויטנוולר ןונכת תושיגל הנבמה תביבס תא ןנכתלו םיאתהל שקבמ טקיורפה
 םייונישל תוסחייתה ךות ,שדח רשקה ןיינבל תתל ךכבו ,וייח חרואו וירוגמ תביבס תא ומצעב רוחבל ישפוחו זכרמב
 .בגנב םיימילקאה םיטביהלו םיילכלכ־םייתרבחה

 לש ותכיפה – םידיקפת ךופיה ,ןושארה .ירוביצה בחרמב יוניש לש םידממ השולשל תסחייתמ תינונכתה הפשה
 תא תותרשמה תונווגמ תומרגורפ לעב ,הנוכשב יזכרמ ןגועכ שמשמש ףתושמ ירוביצ בחרמל רטמוליקה עבר קולב
 םיחטש לוצינ ךות ,רוביצ ינבמו םירוגמ לש תנווגמ תימקרמ היינבב ינוקייאה הנבמה תעמטה ,ינשה .הליהקה
 שמשמ קולבהש ךכ ,ירוביצה בחרמב העונתה תופיצר לע הרימש ,ןורחאה .הנבמה ביבס ורתונש םיבוזעו םיקיר
 .יתנוכשה ףצרה תא רבחמה רשגכו יזכרמ העונת קרועכ ,ישומיש־בר יתליהק ןגועכ

 ,ינברואה םקרמל תוהז אלל הנוכשב ורתונש יוסינה יקלח ןיבש ערקה תא החאמ הנבמה ,שדוחמה רשקהב
 .םלשה ינוריעה גראמב ותויזכרמ תא שדחמ ביצמ ךכבו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“From a Quarter Kilometer Block to a Kilometer Quarter”  creates a new urban texture that offers a new 
interpretation to an iconic building, taking into consideration its typological rich urban-desert 
environment. 

The city of Beersheba is known as the capital of Brutalist architecture. The site most identified with 
Brutalism is a quarter kilometer long block in Hei neighborhood, built as part of an architectural 
experiment during the 1950s.  

The dimensions and inner layout of the block, its location, the dominance of the building, and the 
function it serves, all represent the socialist ideology during the settlement of Israel, which disregards 
the uniqueness of the individual within society.  

Later, the ”Carpet Project“ was built across from the block – a group of relatively small cottages with 
walkways in between. The relationship between these two projects is at odds with the vision that 
inspired them. 

This project sets out to adjust and adapt the surroundings of the Quarter Kilometer Block according to 
relevant contemporary design approaches, which place man at the center, free to choose his environment 
and style of living. The building will be imbued with a new context, while taking into consideration the 
socio-economic changes and climate of the Negev. 

The design language refers to three dimensions of change within the public space:  

1. Function – transforming the Quarter-Kilometer Block into a common public space that offers many 
diverse services for the community.  

2. Integrating the building within the public space and using the empty and abandoned areas 
surrounding it.  

3. Maintaining continuous traffic flow in the public domain, a central traffic route that connects different 
areas of the neighborhood. 

The building in the renewed context restores the neighborhood to its former glory and fills the gaps 
between the different parts of the experiment, left in a neighborhood with no identity. 
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ילארשיה םזילטורבה רתאל םירצוי תויוכז







.ימרכ םרו ןיקבח בדינורדנסכלא ןונמא ,בוטולוז םוחנ ,יקסי םהרבא : םיננכתמה
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