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רלק רומיל :תאמ

 תיינבמ ליחתנ" :תואשילק םיחצפמ
"טפסנוק
 ?לכירדאמ ועמשת אל םעפ ףא המו ?ותוא םיאצומ ךיא ?תיבל טפסנוק םישפחמ דימת םלוכ המל
בוציעה םלוע לש תואשילקה תא חצפל

שופיח

ופיש יכירדמהעיבצל םילכ זגראךמצעב תאז השעםינפ בוציע יכירדמתיבה תא םילעפתמש םירתסנה םירדחה :םיעלקה ירוחאמתואנדסה ץרא



מ םילכירדאו ץחמ תרוש וז םיאמוסרפ לצא ,תרתוכ םישפחמ םיאנותיע .הנותחתה הרושה תא םישפחמ םלוכ ,רבד לש ופוסב
רפ ליחתהל לוכי אל לכירדא ףאש טפסנוק ותוא והמ .םותח אוה וילעשו ןיעל הארנ רבד לש ופוסבש המ תא אטביש טפסנוק
ומכ תוילכירדא תואשילק ונחציפש ירחא .הבוט הלאש ?בושח ךכ לכ אוה המלו ,ותיא ליחתהל םגו םייסל םג ךירצ אוה המל
.םילכירדאה לש טפסנוקה תאשילק תא םג חצפנ ואוב ,"וב םייחש םישנאל תיב" וא " is moreless" ,"שדחו

."טפסנוק תיינבמ ליחתנ" :לכירדאהמ ועמשתש טפשמה

ונונכתבש טקיורפה תליחתמ בצעמה תא וא לכירדאה תא החנמש ןויער וא הסיפת אוה יבוציע טפסנוק :?ןווכתמ אוה המל
יל ידכ תוריק דימעהל רשפא .ולשמ תיבוציע הפשל ודי לע םגרותמו לכירדאה לש הקומע הריקחו הבשחמב ליחתמ טפסנוק
נתניי ךכ לע תובושתה – םימיאתמה זירוססקאה ויהי המו רחביי םיטיהר ןונגס הזיא ,ועבציי םה םיעבצ וליאב לבא ,םירוגמ
ורשהל הסנמ אוהש הריוואהו תוהמה לע קיודמ רסמ ריבעי ,םיוסמ ןויער יפל בצועיש ללח .רדח ותואל םישקבמש טפסנוקה
 .לוכה

הנטק הנומתמ וא תודלי ןורכיזמ ,עבטב טוטישמ ליחתהל הלוכי דחא רדח וליפא וא םירוגמ תיב ,קסע תיבל טפסנוק תיינב
א ,ררקמה תא חותפל ילב םג ,דימ םכל קיזבהל רומא ,ללחל םיסנכנשכ .בוציעב אטבתיש םלש רופיס תונבל םיצור הביבסו
רדגומ ללחהשכ ,זאו .םידליל הרפסמ וא םירגובמל הרפסמב רבודמ םא דבל ןיבהל וא ,םיקוור תריד וא םידלי םע החפשמל
.וב לועפל ךיא םג

דמש ןכות םלועמ םימיוסמ םיעבצ םיפידעמ םתאשכ ,דואמ םירורב םכלש תופדעההו תובהאה ,םייחהשכ :רשפאתמ הז יתמ
דש ,םיינפוא ומכ ,םיוסמ יפוא םע קסע םכל שישכ .םוימויה ייחב םג רוצנל ושקבת התואש הארשה םכל םיקפסמ םיטירפשכ
ע ליחתמ אוהש ינפל "םכלש תוישיאב םירבחתמ םתא המל" וכרדב לואשל עדויש ,בושק לכירדא םכל שי םא ןבומכו .רדגומ
.םיימשה דע טעמכ ותוא חתמיו םכלש טוחה הצק תא חקיישו

סנוק ןיא ,)םיכרצ תמישר( המרגורפ םינוב םא םגו דבלב תויביטיאוטניא ןה תויבוציעה תוריחבהשכ :רשפאתמ אל הז יתמ
מל הריתחהשכ וא ,ךילהתה עצמאב טפסנוק םינשמו םילבלבתמשכ ,המרגורפ לש הנוכנ היינב ןיא לבא ,רדגוה טפסנוקהשכ
.תוילנויצקנופה ןובשח לע האב תפסכנה



."ףוסב אציי המ הארנ ,טקיורפה םע םורזנ" :רמוא לכירדא עמשת אל םלועל ,ינש דצמ

:הארנ הז ךכו

)רגנוא תנסא :םינפ בוציע ,וקרמ רודיבא סקמו הוואנ :תולכירדא ,גירש דעלאו ןייטשפא יש :םוליצ( יתיבה חבטמב יאקירמא רנייד לש טפסנוק



תולכירדא םורופ
 ףוקסיר הנאילוי לוהינב

םינפ בוציע םורופ
 רנזור ןרק לוהינב

םיחבטמ םורופ
 ןרולב תלהנהב

תונולח םורופ
 לילק תרבח תלהנהב

ריווא גוזימ םורופ
 תוכרעמ רב לוהינב

םימורופ

םיפסונ םימורופל

ינפ בוציע ,וקרמ רודיבא סקמו הוואנ :תולכירדא ,גירש דעלאו ןייטשפא יש :םוליצ(( טפסנוק היה אל וא היה םא חכוותהל השק הזכ הניש רדחב



)Benjamin Benschneider :םוליצ ,FINNE  Architects :בוציע( יאקירמא ץע טפסנוקב ןולס



 )ארג ןב חתפי ןורי :בוציע ,ןנוג דעלא :םוליצ( רופא לש םינווג :טפסנוקה



יע( םאות יקרוי וינ טפטו רוזמר תרואת ,םיבוהצ םיילושו הדרפה ספ םע רופא עבצב םיקפלדה .ןאוס יקרוי וינ שיבכ לש טפסנוקב םירבצמל קסע
)וקרק ןרע :םוליצ





קוי הפיפחו הבישי תואסיכו לוגסב תיטמרד העיגנ ,ןבל-רוחש יעבצ .עונלוקהו היזיוולטה םלועל הזימר םע תינרדומ הרקוי לש טפסנוקב הרפסמ
)רומ ןויס :םוליצ .רדק תימע :בוציע( דישר םיראק



ציע( תויששעו םילבח יושע הקעמ ,םיראומ םיצע תודנס לש ריק ,ץע תורוק ןיב םיחותמ םידב .רקב תווח טפסנוקב םירשב תדעסמ ,סואה רטרופ
)רלגיס תינד :םוליצ .ץיבוחלב

:םיבצעמו םילכירדא לש תואשילק דוע
וב םייחש םישנאל תיב

Less is more



שדחל ןשי ןיב בוליש

ed by

בגהספדהשפחףתש

שדחה רודה :תורשפ אלל
טבמאה תונורא לש

ןלבק תריד :ינועבצ 'ץאט
 הכפהש תירורפא
החמשו תינועבצל

 :הגוצתב טסיווט
 םיניתממש םיקוניפה
חוקלל

 בוציע :המוניהב ףוטע
רופגניסב תיבל ירטמואיג

עמ הברה
יגל יפוא
םכלש

 טרוזירב שיגרהל
 ןולס ךותב סונוקימב
תאז ושעת ךכ -תיבה

Round Table

תשרה יבחרמ

 הריתח תוחשל דומלל
10 -ב ץמאמ אלל
!תובייחתהב .םירועיש

TI swim

תשרה יבחרמ

 שיגהל ליחתהל ןמזה הז
 ןרקהמ ןומימל השקב
הנידמה תוברעב
ימואל קנב

תשרה יבחרמ

 -םילארשיה ביבח
 רתויב םיבוהאה םידעיה
ץיק תשפוחל
דראק ימואל

תשרה יבחרמ

גפסנ המ
םילכאמה
ל יאדכש
!הלאוו

שרה יבחרמ




