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מעבר ממדיום למדיום<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

?במבחן(טובממש)זהאתלעשותלהצליחכדילדעתצריךמה

העבודותאתומשאיריםהביתההולכיםאתםהקבלהבמבחני.טובהטכניתיכולת

אתושימו,בינהןעובריםהבוחנים.(בראיוןמציגים/במיילאותןשולחיםאו)מאחוריכם

זאת?לטובהי/תזכוראיזו?העיןאתלכםתתפוסעבודהאיזו-במקומםרגעעצמכם

כלקודםשהיאעבודה...אובכללאסטטי/ברורשאינואבלאדיררעיוןבהשיש

לבחוןי/תרצהבוודאי,נכון.השניהשהאופציהברור?ומושכתאסטטית,פרזננטיבית

השורהאבל."יפה"ההעבודהשלוהרעיוןהחשיבהאתגםלעומקמכןלאחר

שואליםפחות,שיפהמה:כזוהיאהוויזאולייםהמקצועותובכלבאדריכלותהתחתונה

לא-בטוחשכמעטמה,מגדלתזכוכיתתחתייבחןלגמרי-שלאמה.שאלותעליו

.טובלוייעשה

באמצעותאםבין.התהליךכלשלב"א-הפההיאמקצועיתטכניתהכנה,לכן

Beשלהמקצועיתהוידאוסדרתבעזרתאומפגשים Archובנייתשרטוט,לרישום

כמהמשנהלא.הכללפניטכניתמבחינהטובהכי"כושר"בלהיותחייבים-מודלים

לבטאיודעיםלאאםטעםבכךאין-מבריקיםבראשלכםשישהרעיונותאואתם

.מרשימיםמודליםולבנותלשרטט,לרשוםכלקודםתלמדו,לסיכום.נקודה.אותם

מעייניםה/שאתהדיגיטיליתהערכה.מספיקהאינהלבדהטכניתיכולתגם,זאתעם

-תרכשו/שרכשתםטכניותיכולותאותןאתולהטמיעלתרגללכםתעזור-עכשיובה

הקבלהבמבחן,כך.שלכםיצירתיות-והמופשטותהאנליטיותהיכולותפיתוחעםיחד

.שלכםוהיצירתייםהטוביםהרעיונותאתלהעבירוגם-טכניתמבחינהלהרשים



הדגמות-בשלביםלמדיוםממדיוםמעבר

שמהווה,התרגוללפרקנעבור-הבאיםובעמודיםהזהבעמודההדגמותאחרימייד

בפרקאליהןוניחשףבבחינהשיופיעו"האמיתיותשאלות"הלקראתחשובחימום

מהותשלהבנהלפיתוחקריטיהואהזההפרקשלואישייסודיתרגול.2'מס

ומתמודדיםמהבחינותשאלותלפתוראיךמבינים,למיםשקופציםלפני,הבחינה

ולהביאלפתחתתחילו-הערכהובליווי,כמהאפילואו,בוק'סקצלכםקחואז.איתן

.שלכםוהייחודיתהאישיתוהחשיבההיצירתיותאתביטוילידי

מעבר ממדיום למדיום<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

מלתעדנתחיל,הראשוןבשלב.קיימיםומרחביםמבניםשלאובייקטיביתיעוד1.

,במציאותבהםפוגשיםשאנחנוומרחביםמבניםריאליסטייםרישומיםבאמצעות

במגווןשימושבאמצעותאותםציירו.מהקולנועוגם-במאמריםבספרים,בתמונות

-הוידאובסדרת/במפגשיםשלמדתםופרספקטיבימימדיתלתלרישוםהטכניקות

או-ועודבטושים,בעט,בעפרונות:לכםשמתאיםאישיתיעודסגנוןלמצואונסו

.שלהםהשוניםבשילובים



הדגמות-בשלביםלמדיוםממדיוםמעבר

מעבר ממדיום למדיום<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

ליצוראפשרמה.במודלאוברישום-מהניתוחשעלוהרעיונותעם"משחקים"4.

מודלים?מימדית-דוחומרמחתיכתנפחיוצריםאיך?חומרשלנתוןמממשטח

.במיוחדואסטטיותמעניינותתשובותנותניםישריםקיפוליםעלשמבוססים

במקום  חריצההינה טכניקה מאד מעניינת שהקרטון והבריסטול מאפשרים בקלות באמצעות קיפולים

. סגור בגיאומטריות מרתקות-כולל משחקי פתוח, ניתן ליצור נפח מינימליסטי או מורכב. חיתוך החומר



2018עדמקובלשהיהבחינהסגנון|1'מסאדריכלותבחינתדגם

וחצישעה|מימד-דושאלת1.

במבנההיטבי/התבונן,הציטוטאתי/קרא.מבנהשלוצילוםקצרציטוטלפניך.א

.בהמשךההנחיותלפיי/ופעל

וללמודהבנייןשלהמורכבהאופיאתמחדשלהכירחייביםופסליםציירים,אדריכלים".ב

.(1919,גרופיוס.וו)".הנפרדיםבחלקיווהן,בשלמותוהן,אותולתפוס

בתמונההמתוארהמבנהאת(עזרבאמצעילהשתמשניתן)חופשיתבידי/רשום.ג

:שוניםאפנים2-בשלפניך

כמבנהשלמותואתשמדגישבאופןהמבנהאתלרשוםעליךהראשוןברישום1.

.מאוחד

השוניםהחלקיםאתשמדגישבאופןהמבנהאתלרשוםעליךהשניברישום2.

.אותוהמרכיבים

(דיאגרמה)תרשיםבהמרכיביםאתי/הצג-השוניםלמרכיביוהמבנהאתי/פרק.ד

.מרכיביולביןהשלםהמבנהביןהיחסאתהמתאר

בצורהאחדעיתוןניירגליוןעלליצורשהתבקשהרישומיםכלאתלארגןעליך.ה

.וברורהמסודרת

:הערות

להשתמשלבי/שים.מהיריםהכנהורישומיבסקיצות,הגיליוןאתבקפידהלתכנןיש1.

.לנוחשובההיאגםהדףשלהקומפוזיציה.מושכלתבצורהבגיליון

.בתהליךסקיצהאושרטוט/רישוםלכלכותרתלתתיש2.

מולאלקוויציורעלי/חשוב–למשימההמתאיםשונהבתיאורלבחורעליךזהבתרגיל3.

.'וכיובשונותגיאומטריותצורותעל,וצלאורעל,מסהשלציור

הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 



2018עדמקובלשהיהבחינהסגנון|1'מסאדריכלותבחינתדגם

oבתרגיללעסוקישבוהמבנהשלתמונה:

הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

רוסיה,20-ההמאהשל20-השנות,רניקוב'ציעקב



2018עדמקובלשהיהבחינהסגנון|1'מסאדריכלותבחינתדגם

וחצישעתיים|מימד-תלתשאלת2.

שלהמחולליםולקוויםהמנחיםלקוויםבהתאםהמחולקמשטח,במשטחעטוףהנפח"

,הארכיטקטורהלקראת,קורבוזייה-לה)."הנפחשלהייחודיותאתשיוצרים,הנפח

.(23'עמ,1998,בבלהוצאת

אותוהבנייןשלמופשטמודלבנה.ביצועקרטוןשל(70*50)גליוןחציברשותך.א

:הבאותלהנחיותבהתאםמימד-הדובתרגילרשמת

אוריבועיותלהיותיכולותמרובעות)מרובעותקוביותעלמבוססהיותהמודלעל1.

.בלבד(הנכונותלפרופורציותבהתאםמלבניות

.יותראואחתבפאהפתוחיםלהיותיכוליםהגופים2.

במודליביטשהצופהי/תרצהכיצדלחשובעלייך.כלשהובסיסים/למודלבנה3.

.('וכיובבאלכסון,מלמטה,מלמעלה,צדדי,חזיתי)

.בחומרהשימושמבחינתהאפשרככלומינימאלימופשטלהיותהמודלעל4.

:הערות

להשתמשלבי/שים.מידותעםובשרטוטיםבסקיצות,המודליםאתבקפידהלתכנןיש1.

.וחסכוניתמושכלתבצורהשלרשותךבחומר

.התכנוןבתהליךסקיצהאושרטוט/רישוםלכלכותרתלתתיש2.

הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 



2018עדמקובלשהיהבחינהסגנון|1'מסאדריכלותבחינתדגם

כלליהסבר|בחינהלפתרוןדוגמא

o  משמאל רואים את כל

החומרים אשר השאיר 

אחריו אחד מתלמידי 

Be Arch ,  שעבר את

הבחינה בבצלאל  

.בהצלחה

o  התשובות לשאלות

בהן תכף , מימד-הדו

צויירו על גיליון  , נתמקד

50*70נייר עיתון בגודל 

.שניתן בבחינה

o  המודל לצד הגליון

מלווה בדפי , הגדול

כוללות את  הסקיצה 

-למעלה מימין : תכנונו

מידות המשטחים של  

למעלה ;המודל

תכנון חלקי  -משמאל 

–מתחת למודל ;המודל

בסיס  /תכנון המשטח

.  המודל

הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

רישומי הכנה מודל

מימד-גליון עם פתרונות שאלות דו



בבצלאל2020-ו2019-בשהופיעבחינהסגנון|5'מסאדריכלותבחינתדגם

כלליותהנחיות|הבחינהשלהראשוןהדף2.

הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

ראשוןבמבטמאדשונהגרסאהופיעה2019בשנת

.2020-בגםעצמהעלשחזרה–בבצלאלבבחינה

Beבשיטתשהתכונןלמיאבל Archבעיההייתהלא.

שלעקרונותאותםעלשמבוססתבבחינהמדובר

להעבירהיכולתהיאשלהןשהמהות-אחרותבחינות

.למדיוםממדיוםרעיונות

נבדליםשמאדפתרונותסוגי2יודגמוהבאיםבעמודים

(כמובןשהתקבלותלמידיםשלשניהם)מהשניאחד

.לעומקויינותחו

מימד-התלת,מימד-הדו:בבחינההשאלות3כל

מבוססות(הבאבפרקבהשנעסוק)הטקסטושאלת

.לבחירהסרטסצנת<<אחדמדיוםעל

שהתקבללמבחןבזימון...הטכנימהחלקלהיבהללא

להורידהנחיההתקבלה-ממועדולפניכשבועיים

להביא+עובדתשהיאולבדוקQRקודאפליקציית

.עצמאיתבסצנותצופהת/אחדכל.לטלפוןאזניות



בבצלאל2020-ו2019-בשהופיעבחינהסגנון|5'מסאדריכלותבחינתדגם

וחצישעה|מימד-דושאלת1.

את(סטוריבורדכגון)אחרגרפימערךכלאומפה,תרשים,בשרטוטלתארעליכם

.שבחרתםהסצנהלאורךהמתואריםהמרחביםרצף

:כגון,בינהםוליחסים,השוניםהמרחבייםלמאפייניםלהתייחסעליכם

oחוץ-פנים

oעורףחזית

oמרחק-סמיכות

oסמוי-גלוי

oמידהקנה-היררכיה

oזמן-מרחב

וחצישעה|מימד-תלתשאלת2.

,שבחרתםהסצנהמתוךמרחביםמספרביןיחסיםבמערכתלהתמקדעליכם

.(שורות3-4)הבחירהאתבקצרהנמקו.מימדי-תלתפיזיבמודלולייצגם

:הערות

(מ"ס70*50)ניירגליוןחצי:השאלהשלההגשהפורמאט1.

,מוקפדבאופןהנתוניםאתעליווסדרוארגנו.שלכםהפעולהכממרחבהדףשטחלכלהתייחסו2.

.שלםמסמךשיהווהכך

.הצורךלפי,וברוריםקצריםמילולייםהסבריםלהוסיףניתןוהשרטוטיםהרישומיםלצד3.

.ביצועמקרטוןהינוהמודלפורמאט4.

הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 



2020באריאל'אמועדביתבחינת|6'מסאדריכלותבחינתדגם

יש.דברבושאיןבמקוםיוצריםשאנוהצלליםבאמצעותיופיבוראיםהמזרחבניאנו"

שובוהנהאותםפזר.בקתהוהנהאותםקשור,שליקטנוהזרדים":שאומרעתיקשיר

באור,הצלליםבדגמיאלא,עצמובדברמצויאינוהיופי:מחשבתנודרךהיאוכזו.שדה

אורהאתתרעיף,בחשיכהשזורחתחןאבןגםכך.לדברדברביןשננוצרים,ובחשיכה

יתקייםלאשיופיכשם.קסמהאתתאבדיוםלאורתיחשףאםאבל,באפלהתושםאם

."הצלליםמהשפעתבנפרד

דורוןלעבריתמיפניתתרגום,טנינזקירו'ונאיצ'גמאת,"הצלליםבשבח":מהספרקטע)

.(כהן.ב

בוהביתלמעט)דמיוניאוקיים,מקוםויזואליתלתארעליךלעילהכתובבהשראת

.יופיעבורךהמבטאמקום.(כיוםרה/גה/אתבואוגדלת

oוצלאורבאמצעות,מרחביויזואליבתיאורזאתלבטאיש.

oלנכוןי/שתמצאאחרפלסטיביטויכלאומודל,ציור,רישום:ההבעהדרכי.

.הראיוןבמהלךידךעלתוצגעבודתך

?לעשותצריךומההמשמעותמהאז

חיבור,וצלאור:(השראהשמהווההמדיום)שבטקסטהרעיונותתמציתאתלהבין

.ואובייקטיביתאישיתבפרשנותיופיהמושג,מקוםהמושג,הטבעעםושלמות

אתלהרחיבמ"ע-בשניהםמומלץ-ברישוםאו/ובמודלהרעיונותאתלבטא

.בטכניקהשליטהולהדגיםהיריעה

הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 



2020באריאל'אמועדביתבחינת|6'מסאדריכלותבחינתדגם

מימד-תלת/במודלפתרון|בחינהלפתרוןדוגמא1.

הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

Beמתלמידיאחדי"עהביתלבחינתכפתרוןשהוגשמקוםשלמודללפניך Arch-פרונטליאישיבליווי

.הטופוגרפיהמתוךממשומשתלבהצומחמקוםאומרחבשלמופשטבמודלשמדוברלראותניתן.ומרחוק

.המבצעעלשאהוביםבטבעושהיההתבודדות,תצפיתמקוםומדמהדמיוניהינוהממקום

עגוליםקוויםבעלהואעצמוהמבנהבעוד,(ישריםקווים)אורתוגנליתבגיאומטריהטופוגרפיהלייצרנבחר

עצמןלביןבינןומחוברותהטופוגרפיהמתוךצומחותעגולותשכבות3.שמסביבומהטבעיותרעודורכים

יכולהמקום.ביוםשעהבכלאחרויופילשינויפוטנציאלעםוצלאורמשחקיהיוצריםעץמוטות,"זרדים"ב

.(שבציטוט"השדה)"שסביבומהטבעאיננטגרליכחלקאועצמובפניכמרחבלהקרא
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יצירתיות בדו ובתלת מימד<<
הסבר והדגמות-לומדים את הבסיס 

אחרבראשתכנוןשלניצנים|בישראל"חדשה"אדריכלות(1

oמים"בלת,ים'פאטצשלמתכנוןשנובעותאדריכליותתופעותמיניבכלמוקפיםשאנחנונכון

גםלנווישצעירהממשמדינהישראל,הייאבל.תכנוןוחוסרמעוףחוסר-נודהבואו-והרבה

משמחותדוגמאותכמההנה.היוםכבר-ומשמחיםיצירתייםתכנונייםניצניםמעטלא

.ל"לחועובריםתכף.ממהיש,תתרשמו.מאצלנו

מתחם רכיבה  -א "הוולדרום בת

ספורטיבי על אפניים בלב העיר

א"שכונת שפירא ת, מתחם המגורים בר ההשגה הראשון בישראל

א"ס לילדי מהגרים בדרום ת"בי

בן גוריון ' מעונות סטודנטים באונ

בבניה ירוקה מותאמת לתנאי  

האקלים של הנגב

שיפוץ פארק גבעתיים וקישורו 

לשכונה נוספת בגשר הולכי  

כולל גינת כלבים וסקייט  –רגל 

פארק

גג ירוק בבית ספר בהוד השרון

השמשת תחנת אוטובוס  

כספריה ציבורית



יצירתיות בדו ובתלת מימד<<
הסבר והדגמות-לומדים את הבסיס 

Microהשגהברמגוריםמבנה|בעולםמגורים2) Housing

oדיוריחידותמיקרועלבדגשהפעם.קוריאהדרום,בסיאולמצויןפרויקטעוד,

פתרון.גמישיםהםשגם-הציבורייםבחלליםושיתופיותבתכנוןמטורפתגמישות

קהילתייםלחייםבנוסף-הגדולהבעירלזוגאולאדםמענהשנותןלדיורמצויןנוסף

.עתידניתאורבניתבקפסולהלגורכמוממש."הבית"מלעבודהופתרונות

Micro Housing / Songpa



יצירתיות בדו ובתלת מימד<<
הסבר והדגמות-לומדים את הבסיס 

מפתיעיםמחומריםבניה|צמחיהרקלא-ירוקהאדריכלות5)

oמהםהחומריםאתגםיש.בובהשתלבותנגמרתלאהטבעאתשמכבדתאדריכלותאבל

קוראיםשאנחנוממהבבנייה,ניסיונילרוב,ועיסוקמחקרויותריותרישכיום.לבנותבוחרים

.משמעתרתיממוחזריםלחומריםועדלמינהםמיכלים,פלסטיקבקבוקיכמו-"אשפה"לו

one’s:שאומריםכמו trash can be somebody’s else's treasure.

‘head in the clouds’, a pavilion 2013 by jason klimoski, AIA, and lesley chang of architecture 

studioKCA has been built using 53,780 recycled plastic bottles and milk jugs

The BLUETUBE BAR 

presents the TUBE-IT 

system as a feasible and 

flexible low-cost 

constructive resource. 

2010 Porto, Portugal

The Andy Warhol Temporary Museum 

/ LIKEarchitects

אפ עשוי ממיכלי ממתכת  -מוזיאון פופ

שנזרקו



יצירתיות בדו ובתלת מימד<<
הסבר והדגמות-לומדים את הבסיס 

רישוםמתרגלים|ציבורייםומרחביםמבנים,חללים"מעתיקים"1.

oציבורייםומבניםמגוריםמבנישלפנימייםחלליםגם-סוגמכל5לפחותלכםבחרו,כלקודם,

.אורבנייםמרחביםוגםואהבתםשמענייניםמבניםגם

oרישוםעםלהתמודדגםכדאיאבל.מקוםמכלזהאתלעשותתוכלו-בתמונותמדובראם

במרחבממשלשבתוגםלרחובמהחלוןהנוף,שלכםבביתחלליםרישוםלמשל:מהמציאות

.שבוהמבניםואתאותוולרשוםלבחירתכםציבורי

oזהאבל,סוגמכל5-מיותרהרבהלעשותתוכלוולכן"טוביותר-שיותרכמה"הוא,פההכלל

האישייםבמפגשיםשלמדתםהפרספקטיבותבטכניקתהשתמשו.המומלץהמינימוםבהחלט

.בקלותלכםיבואשזהעדשלכםהרישוםרמתאתבהדרגהותעלו-הוידאובהדרכתאו

oטושים,עטים,עפרונות:בינהןוהשילובטכניקותשיותרבכמההתנסותהואנוסףחשובדבר

צבעיאופחםכמומלכלכיםאו/וזמןהרבהלהםשלוקחחומריםעלוותרו.'וכיובשוניםמסוגים

לתוצאהומביאהאוהביםשאתםייחודיתטכניקהולמצואלהתנסותהיאהמטרה.מים

.מרשימה



מימדדושאלות

יצירתיות בדו ובתלת מימד<<
שאלות פתוחות–מתרגלים 

לכלהוסיפו.הקודםבתרגילשרשמתםמהתמונות2בחרו.ההמשךאתמדמיינים2.

קשורזהואיךלרשוםבחרתםמההסבירו.מדמיונכםנוספותרישוםזוויות2אחת

.המקוריתלתמונה

עבור.הופעה/חברתימפגש/למידה:פעולותסוגי3לפניכם.פעולהמגדיריחללים3.

חוויתי,ייחודיאופילהונותן,לפעולהשמתאיםדמיונכםפריחללרשמופעולהכל

בהסבריםהרישומיםאתלוו.זוויות2לפחותשלבו,פעולהכלעבור.נשכחובלתי

.ותמציתייםקצרים

בתכנוןעזרתכםאתצריךח"בעכמהומגדלגדולהחצרלושישחבר.ח"לבעמעון4.

בביתליצורישכןועל,זהעםזהמסתדריםשאינםח"בע3-במדובר.עבורםבית

:חייםאיכותלהםתאפשרעדייןאבל,זהעםזהבמגעלבואלהםתאפשרשלאהפרדה

אתלוו.לפחותזוויות3-מאותוותארוח"בעלשלושתמעוןצרו.ועכברחתול,יונה

ובחירתהתכנוןמאחוריההגיוןכולל,ותמציתייםקצריםבהסבריםהרישומים

.והגדליםהפרופורציות,החומרים

מחליטההעיריה.ביתמחוסרישלבעיהישבעירכם.שימושית-רבאוטובוסתחנת5.

שיוכלוכך:שימושיות-לרבבעירהאוטובוסתחנותהסבתבדמותתכנוניפתרוןלתת

שלתנועהכשאין,בלילהואילו,דברלכלרגילותאוטובוסכתחנותלתפקדביום

.הלילהאתבוולהעבירלישוןעבורםומקוםביתלחסריכמחסהלשמש-אוטובוסים

.ביוםבתחנההממתיניםשללחוויהשדרוגגםלהוותיכול,בתחנהשיעשההשינוי

פרטישלסכמטייםרישומיםלהוסיףניתן.ובלילהביום:התחנהשלמבטים2רשמו

.ותמציתייםקצריםוהסבריםהחומרים,התחנה



מימדדושאלות

יצירתיות בדו ובתלת מימד<<
שאלות פתוחות–מתרגלים 

.שימושית-הרבהאוטובוסתחנתשאלת:5'מסלשאלהלדוגמאלתשובההצצה

.התשובהמאחוריחשוביםדגשים

לחשבשיכולההיחידההתשובהלאהיא-ובטכניקהבחשיבהמרשימהשהתשובהלמרות,כלקודם

.והשראהכיווןלתתרקהיאלדוגמאפתרוןהצגתשלהמטרה.כמוצלחת

לאתכנון,מרשימותפרספקטיבות,ברורותכותרות,הדףסידור:זומתשובהלאמץכדאישכןנקודות

.(ביום)0במצבהתחנהשלבנאלי

שנבחרווהחומריםהטכנולוגיהאודותותמציתימצויןהסבריש.



מודלשאלות

ביצועקרטון(מ"ס70*50)גליוןבחצילהשתמשישזובשאלה.מגבילהבטכניקהמודל1.

שמביעמודלבנו.הדבקהבאמצעילהשתמשאין.רישוםואמצעיסרגל,חיתוךבסכין,בלבד

.מסתור(בשטחפני(א:לבחירתכםהבאיםהמושגיםאחדאת

אחדA4בדףלהשתמשישזובשאלה.הבאוהאוסשלהספרביתשלמודלתרגיל2.

אחרחומרשילובללאאך-אחרבניהאמצעיובכל(רגילבריסטול/מדפסתדף)בלבד

שמהווהקונספטואלימודללבנותיש.שאריתללאבולהשתמשויש,הדףמלבדבמודל

,סקיצותשלכםלפרשנותצרפו.נדנדה(בהמשכיות(א:הבאיםהמושגיםלאחדפרשנות

.והסבירונמקו

יצירתיות בדו ובתלת מימד<<
שאלות פתוחות–מתרגלים 



מודלשאלות

Beתלמידישללפתרונותדוגמאות6. Archלטכניוןשהתקבלו

יצירתיות בדו ובתלת מימד<<
שאלות פתוחות עם דוגמאות-מתרגלים 

המשכייםקיפוליםהעשויניירבמודלמדובר.שביקשוכפיסקיצותודףצילומיםלפניכם2'מסדוגמא

.וחללנפחויוצריםהשנילתוךהאחדבאלגנטיותהנכנסיםמעוגלים



מודלשאלות

Beתלמידישללפתרונותדוגמאות6. Archלטכניוןשהתקבלו

יצירתיות בדו ובתלת מימד<<
שאלות פתוחות עם דוגמאות-מתרגלים 

לכדייחדוהרכבתןמניפותמספרשליצירה.ניירעםמרשימהלהתמודדותדוגמאעוד4'מסדוגמא

עלהשראהלהשרותיכולבהחלט.'וכיובציפורים,פרחים:מהטבערבותתופעותשמזכירקונספטואלימבנה

.אותהשאיבדאומן



למציאותהשרטוטביןהיחס=מידהקנה

היטליםהםמההבנו+וחזותיתמרחביתראייהפיתחנו

בשאלות.ותכניותחתכיםהםמהולמדנוסוגיהםכלעל

אלוהיטליםבעזרתלייצגנתבקשלעיתים,תכנוניות

והמבניםהאובייקטיםאת-מידותעםכלומר-במדוייק

.מתכנניםשאנחנו

מבנהלשרטטרוציםלאאנחנוהרי?זהאתעושיםאיך

עלשלוהמוקטנתהגרסהאתאלא,שלוהאמיתיבגודל

.שלנוהדף

שלהמידותביןקבועיחסלאיזשהוזקוקיםאנחנו,לכן

זוהי.בדףשלוהשרטוטלביןבמציאותמבנה/האובייקט

.המידהקנהשלההגדרהבדיוק

הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

המידהקנההמרותלהבנתהבסיס|1:100מידהקנה

1:100איתונתחילולכן,להבנהפשוטהכיהמידהקנהזהו.

בשרטוטמ"ס1-למומרבמציאותמטר1שכלהיאשלוהמשמעות.

מ"ס100=מטר1-שלכולנוידוע.

ה.שלנובשרטוטמ"ס1למעשההוא1-ה<<1:100הזההמידהקנהשלהשםמכאן-

.במציאות(מטר1או)מ"ס100כלהוא100

הרגילבסרגללהשתמשפשוטניתן,1:100-בלשרטטנדרשיםכשאנחנו,למעשה

מטרמייצגבומ"סשכלכיוון-(מידהקנהסרגל,מיוחדסרגלגםנכירתכף)

.הלאהוכןמ"ס50אומטרחצימייצגמ"ס½כל.במציאות

חתכים,תכניות:חלקיוכלעליחידמבנהבשרטוטנפוץ1:100מידהבקנההשימוש

.וחזיתות



הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

שרטוטעקרונות

שלהידעוהוא,תכנוניותשאלותלפתורלהתחילכדיאחדכליעודרקלנוחסר

-הקונספטאתמביניםאנחנוהשוניםוהחתכיםההיטליםמלימוד.השרטוטעקרונות

?חזית?חתך?תכניתשללשרטוטניגשיםבדיוקאיךאבל

השניםלאורךבטכניוןבבחינותצצומידהבקנהטכנישרטוטשדרשוששאלותכיוון-

'אלסמסטרידעהרווחתם,מקסימום.עכשיוכברנכוןזהאתעושיםאיךללמודחשוב

(זהאחרילשניםואפילו)באדריכלותראשונהשנהשל

?בתמונההתכניתמשורטטתלדעתךמידהקנהבאיזה:חידה...שמתחיליםלפנישניה•



הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

וחלונותדלתותהשראות|שרטוטעקרונות



הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

ובחתךבמבט,בתכניתדלתות|שרטוטעקרונות

זוויתואתהדלתכנףאתמלמעלהרואים-ראינוכברבתכניתרגילהכנףדלת

.הפתיחה

הדלתעוביאתרואיםהקירעוביבתוך.מעלהקירואתהרצפהאתרואיםבחתך.

שרטוטבעתנפגושכזודלת.וידיתמסגרתעםמלבןהיאדלתימימדדוהטל/במבט

.במבטדלתרואיםשלושבעומקחתךכשנשרטטאוחזיתו

במבטדלתבחתךדלתבתכניתדלת



הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

ובחתךבמבט,בתכניתריהוט|שרטוטעקרונות

ולצאת,בתכנוןאותולשלבשתוכלומ"ע,וקבועניידריהוטפרטישלמאגרעבורכםיצרתי

.משלכםומענייניםיצירתייםוריהוטחלללתכנוני-שתכירו"סטנדרט"המתוך

שייכיםאליהםהחלליםפ"עלקטגוריותחלוקתםפ"עהריהוטפרטיאתנכירבואו.

סטנדרטיותממידותנובעהיומיוםמחיילנוהמוכרהריהוטרוב,כךכלשלאאובמפתיע

שביןביחסשעוסקשלםתחוםעלנשענתבחללוהעמדתותכנונו,ועיצובו-בוגראדםשל

.הארגונומיהמדע:בוהשוניםהריהוטלמרכיבי,לחלללבצעשעליווהפעולותהאדםמימדי

vitruvian man drawing

י 'ציור מפורסם של לאונרדו דה וינצ

בעקבות כתביו המפורסמים של 

אודות האדריכלות והקשר  , ויטרוביוס

שלה לקנה המידה האנושי

Le Corbusier's Modular Man

פ  "סכמה של האדם המודולרי ע

שעסק גם הוא  , קורבוזיה-האדריכל לה

.מ אנושי לאדריכלות"בקשר בין קנ

ארגונומיה המודרנית

.חקירת מימדיו של אדם סטנדרטי ותנועתו ביחס לחלל שסביבו

.נגיש ונוח הן של חלל והן של מרכיביו, להנחות תכנון נכון: המטרה



שרטוטהכוללותתכנוניותשאלותלפתורמתחילים

ח"בעכמהומגדלגדולהחצרלושישחבר.התכנוניתהגרסא|ח"לבעמעון2.

עםזהמסתדריםשאינםח"בע3-במדובר.עבורםביתבתכנוןעזרתכםאתצריך

אבל,זהעםזהבמגעלבואלהםתאפשרשלאהפרדהבביתליצורישכןועל,זה

.ח"בעלשלושתמעוןתכננו.ועכברחתול,נחש:חייםאיכותלהםתאפשרעדיין

:הציגובתשובתכם

.1:50מידהבקנהשתכננתתכנית.א

.1:50מידהבקנהאחדחתך.ב

.לבחירתךפרטיםשלתקריבים/פרספקטיביפניםמבט.ג

.הביתעלפרספקטיביחוץמבט.ד

יש."דיירים"הדרישותעלעונההואבווהאופןהרעיון,התכנוןשלקצרהסבר.ה

.והגדליםהפרופורציות,החומריםובחירתהתכנוןמאחוריההגיוןאתלכלול

הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

:ב מה שלמדנו"ננסה להתמודד עצמאית ע-רגע לפני שנציץ בפתרון לדוגמא

מיעםלהסתדריכוללאמי?למימסוכןמי:"דיירים"הביןהיחסיםאתמביניםשאנחנונוודא?

להקישעשויוהנחשהנחשאתלתפוסעלולהחתול.העכבראתלאכולעלוליםוהנחשהחתול

.שנתכנןהמעוןמדייריאחדאףביןמגעשיהיהשאסור,מכאן.החתולאת

אתנבנהזהמתוך.ח"בעכלשלהאופיועלמידההקנהעל,המיוחדיםהצרכיםעלנחשוב

.בפרטחיהכלועבור,בכללותוהביתעבורהתכנון

כוללשלושהרעיוןמיכלאז,ח"בעלכלפרימיוםתכנון"לתפור"ולפנקהזדמנותפהלנויש

.שתתחילולפניהשראהלחפשלכו...ומעיקיםמרובעיםחללים/כלובים

וגםמשמעותםאתמביניםשאנחנוונוודאהסעיפיםעלנעבור:התוצריםלהיותצריכיםמהנבין

.לפתרוןמקורייםרעיונותעלנחשוב



שרטוטהכוללותתכנוניותשאלותלפתורמתחילים

:לדוגמאתשובה2.

הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

.תשובות

חתך,תכנית:תוצרלכלבולטותכותרותנתינתתוך,אחדבגליוןהתוצריםכלאתלסדרנבחרזובתשובה

.ופרספקטיבה

שטחכולל,בטבעמקבלשהיהכפיצרכיוכלאתמקבלעדייןאך,משכניולגמרימבודדח"מבעאחדכל

.למחיהמרווח

שמדגימיםרישומים+בהיריםהסבריםישנםZoom in’sמהתכנוניםחלקעל.



הבנה מרחבית וחזותית<<
שאלות פתוחות-מתרגלים 

מימד-בדותכנוניותשאלות

מחסורנוצראדמהרעידתבעקבות.לפתרוןשעתיים|זמנימגוריםמבנהתכנון1.

3-5בנותמשפחותשלמיידילאכלוס(שנהעד)זמנייםמגוריםלתכנןנדרש.במגוריםדחוף

חברהכךלצורך.אבקוספותרוחות,נמוכהלחות,חם,יבשבאקליםהנגבבאזורנפשות

ולהפוךהמכולהמבנהאתלנצלניתןכיצדלהציעאליךופונה,מכולותמציעהתעשייתית

.זמנייםלמגוריםאותו

למכולה.מטר2.9,מטר2.5,מטר12.5אורך:המכולהמידות.מכולהוחתךתכניתלפניך

רצפת.גליופחפלדהקורותשלממסגרתעשויההמכולהמעטפת.אחדמצדדלתות

:המשימותלפניך.עץמלוחותעשויההמכולה

.משפחהעבורלמגוריםמודלבתוכהותכננו,1:50מידהבקנההמכולהתכניתאתשרטטו.א

פתחיםלהציעיש.ומשחקאחסון,אירוח,רחצה,אכילה,בישול,שינהשטחי:יכללוהמגורים

.בתכניתאותםולהציגבמעטפת

מידהבקנההחתךאתלשרטטיש,מכןלאחר.חתךבוובצעו,בתכניתמענייןמיקוםבחרו.ב

1:50.

.שיצרתםבמכולההחייםאתתתאראשר,בחירתכםלמעניינתפניםפרספקטיבתרישמו.ג

המכולהשלהעיצובאתלהדגיםמנתעללבחירתכםמזוויתחוץפרספקטיבתרישמו.ד

.המדבריתבסביבהוהשתלבותה

המכולהמידות:להתייחסותתוךותמציתייםקצריםוהסבריםסכמתייםאיוריםהוסיפו.ה

.לסביבהוהקשרחומריםבחירות,האקליםתנאי,התכנוניוהרעיון
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הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

?מרחביתהבנהבכללהיאמה

יוםכלבהמשתמשיםשאנחנוקוגניטיביתמיומנותהיאמרחביתהבנהאותפיסה.

נמצאיםאנחנוהיכןולהביןהסביבתיהסידוראתלתפוסלנומאפשרתזוהבנה

.בסביבהאחריםלאובייקטיםביחס

באנשיםמלהתנגשלהימנעלנועוזרתמרחביתהבנהבסיסיתהכיברמה

המרחביתבתפיסהמשתמשיםאנחנומתקדמותיותרברמות...סביבנוואובייקטים

במקומותבהתמצאותטוביםה/אתאםאז.והרחוקהקרובבמרחבולנווטלנועכדי

.טובהמרחביתהבנהשללקיומהראשוןסימןזה,חדשים

ולעצבלתכנןכדיזובתפיסהלהשתמשיכוליםאנחנו-ביותרהגבוההברמה

שעושיםכמובדיוק.אחריםאנשיםעבור,קיימיםלשפראו,חדשיםוחלליםסביבות

.האורבאניובתכנוןהפניםעיצוב,הנוףאדריכלות,האדריכלותבתחומי

מרחביתהבנהאך-אותהולפתחלשפרשאפשרבסיסיתביכולתמדובר,לסיכום

וטיבהקיומהאתבודקיםולכן-לעתידית/אדריכלעבורחשובהיחסיתמפותחת

.הקבלהבבחינותכברהמועמדיםאצל



הבנה מרחבית וחזותית<<

מרחביתהבנהמפתחים

שלנוהמרחביתהתפיסהמרכיביאתולשפרלחדדבקלותניתןכיצדנראהבואו:

ויכולת לשמור , לזהות סידורים של אלמנטים בתוך דגםיכולת = כיווניות  | 1' דוגמא מס

מדויקות למרות שינויים בכיווניםעל תפיסות 

?לפתרוןניגשיםאיך

האותמימיןהקוביותשלושתשבכללבנשיםWהסתובבה

.הסיבובצורתזולכן.מעלות90-בשמאלה

האותלהראותאמורהאיך:נדמייןPכךתסתובבהקוביהאם?

קוביהאתנפסולאז',ג-ו'אקוביותג"עמופיעההנכונההתשובה

.'ב

התחתונהבפאהלראותאמוריםמהעצמנואתנשאלכעת-

לפאהתסתובבQ?מימיןשרואיםלפאההסיבובעםשהפכה

אותהימניתהפאהעללהיותחייבתלכן,רואיםשלאמשמאל

.'אקוביהאת-נכונהכתשובהלנושמשאירמה!חדשה

גבא

הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 



הבנה מרחבית וחזותית<<

ויכולת לשמור  , לזהות סידורים של אלמנטים בתוך דגםיכולת = כיווניות  | 2' דוגמא מס

מדויקות למרות שינויים בכיווניםעל תפיסות 

?לפתרוןניגשיםאיך

הקשראתלהביןפשוטההכיהדרך

פשוטהיאמימדלתלתפריסהבין

לבדוקואזלגזור,הצורהאתלצייר

.הקיפולאפשרויותאת

לנסות-הואמתקדםהיותרהשלב

באיורכמוהקיפולאתלדמיין

לקפלומנסיםבסיסבוחרים:משמאל

לראותניתן,למטה.הסדרלפיאליו

.הממוספרותהפאותמיקוםאת

12

3

4 5

בסיס

12

5

34

הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 



הבנה מרחבית וחזותית<<

היכולת לדמיין  . כיווניותליכולת לזהות המשך המשך = תובנה מרחבית  | 4' דוגמא מס

.ולבצע וויזואליזציה במרחב דו או תלת מימדי

?לפתרוןניגשיםאיך

היא'אשפאהנגיד.תיבהבצורת,פשוטמבנהמלדמייןנתחיל

.הקדמיתהיא'בופאה,שלוהאחוריתהפאה

כך.כמלבןתראה'אפאהמימד-שבדולנוברור:

בפאהשלהצורהגםתהיהשזולנוברורמכאן'.

בתרגילכמומורכבתיותרהצורהאםקורהמהאבל?

ונדמיין,מימדהתלתאתפשוטהבסקיצהאובדמיוןנשלים

הפאהמולועומדים-השנילצדעובריםעצמנואת

?קרהמה.הקדמיתזו-המקבילה

הגבוהכשחלק,מראהבתמונתרק-המבנהאותואתנראה

.מימין-והנמוךמשמאלנו

היאהנכונההתשובהלכןD.הנתונההפאהשלהמראהתמונת.

א

א

ב

ב

הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 



בסיסיהסבר-היטלים(א

חזיתאומסוייםכיווןשלמימדי-ודוחלקיייצוגהואהיטל?היטלבכללזהמה

.מימדיתלתאובייקטאוגוףשלמסויימת

עומדיםשאנחנולדמייןצריכיםאנחנו–מימדיתלתאובייקטשלהיטללציירכדי

.מקבילמשטחגביעלאותה"מטילים"אובדיוקשלומהחזיתותלאחתבמקביל

בעצם)החזיתאותהמאחוריבדיוקשנמצאיםהמישוריםאתגםבחשבוןניקח,

.בדוגמאכמומקווקואוחלשבקואותםונסמן(ההפוכההחזיתעל

הבנה מרחבית וחזותית<<

מרחביתהבנהמפתחים

שלבמרחבבהתמצאות?באדריכלותביטוילידיבאמרחביתבהבנההשימושכיצד

.הזוההתמצאותשלהיבטיםכמהנראהבואו.מימדיים-תלתוגופיםאובייקטים

הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 



ולהפך-הנכוןמימדי-הדולהיטלמימדבתלתחתךביןהתאמה(ו

ביןלהתאיםכיצדלדעתנרצה–בסיסיתמרחביתיכולתעלשלמדנולמהבהמשך

.המתאיםהחתךשלהצורהלבין-מסוייםחתךמסומןבהמימדיתתלתתכנית

פשוטיםגיאומטרייםלנפחיםחתכיםמתאימיםכיצדמלראותנתחילבואו.

הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 



הבנה מרחבית וחזותית<<

.יצירה של רעיון  מרחבי חדש= יצירתיות מרחבית | 6' דוגמא מס

הפעם  , אם עד כה הייתה לך תחושה שאני מכינה אותך לסוג של מבחן פסיכוטכני

.מדובר בתרגיל שדומה מאד לזה שהופיע באחת הבחינות באוניברסיטת תל אביב

הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

.20X20X20בנו מודל של קוביה בגודל 

.סוגי חומרים4ניתן להשתמש בכל חומר ולשלב עד 

, החסרה, דוגמת חיתוך-ניתן לבצע על הקוביה כל מניפולציה שעולה על דעתכם 

על המודל לבטא את האדם . בתנאי שייזהו שמדובר בקוביה–' תוספת וכיוב, עיטוף

.נמקו והסבירו, צרפו סקיצות. את עצמכם–אותו אתם מכירים הכי טוב 

.קוביה נחשבת ככלי בסיסי ללימוד החלל האדריכלי? למה קוביה

מתחילים פעמים  , על מנת לרכוש את היכולת לתכנן ולייצג חללים מורכבים בהמשך

בסיסי וקל לעיבוד , הנחשב למוכר-רבות את הלימוד האדריכלי באמצעות חלל קובייתי 

גם הקוביה הפשוטה טומנת בחובה  , עם זאת. וייצוג עבור המתחילים את דרכם בתחום

.בואו נראה איך מגיעים לזה. ייחודיות ועניין, פוטנציאל רב למורכבות



הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

?לפתרוןניגשיםאיך

נכונהאחתתשובהפהאין-האחריםהתרגיליםלעומת:שנזכורחשובכלקודם.

לאלכן.מרחביתהבנהעםיחד-אישיביטוי,ביצירתיותשימושעלפהמדובר

את...וכמובן.ואסטטימקורי,מענייןפתרוןאלא,"מסויים"פתרוןלראותמצפים

.ותמציתייםקצריםוהסבריםסקיצותדרךנביעאותה-החשיבהדרך

מהווהוהוא"ומופשטתיצירתיתחשיבה"הבאבפרקנוגעבהחלטהזההתרגיל

.אפשריפההכל,הראשאתפתחו.אליוחימוםמעין

הבאובעמודהזהבעמודבדוגמאותלעייןממליצהאני-הראשאתלפתוחוכדי-

מהןאחתכל.קוביהב"עושנעשושוניםבחומריםשונותמניפולציותמראותשכולן

.האישיתבפרשנותתלוי.'וכיובמסויםקונספט,שונהרעיון,אחראדםלהביעיכולה

הפשטה של הקוביה לכדי סדרת קווים 

.המייצגת את הנפח

קאפה לבנה עבה: חומר

.סדרה של שלדי קוביות אחת בתוך השניה

קרטון לבן: חומר



הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

.חזותי חדשיצירה של רעיון = יצירתיות חזותית | 5' דוגמא מס

הפעם מדובר , לך תחושה שאני מכינה אותך לסוג של מבחן פסיכוטכנישוב הייתה אם 

.מאד לזה שהופיע באחת הבחינות באוניברסיטת תל אביבשכבר דומה בתרגיל 

.מ"ס2X2כל ריבוע גדלו . 20X20לפניכם ריבוע  מחולק לגריד של 

יש לתת למושג . השתמשו בצבע אחד ליצירת דוגמא המבטאת מושג צורני לבחירתכם

.כותרת שתהווה פרשנות רעיונית

:  העיסוק בגריד באדריכלות התקיים מאז ומתמיד באופן נרחב. גריד זו למעשה רשת? גריד

במודולאריות של חזיתות ותכניות של קומות ועד  , בין אם זה כקונסטרוקציה של מבנה

הגריד הוא לכאורה מאד פרקטי ונטול . לתכנון עירוני המתבסס על גריד בעל הגיון מסויים

.  ת/ת והמעצב/ת לתוכו המתכנן/יוצק-יחד עם הפירושים שלה , ואת זו-ייחודיות 



הבנה מרחבית וחזותית<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

לפתרונותדוגמאות

להגישתמידניתן.סקיצותבסדרתהרעיוניהפיתוחאתנציגבולאופןדוגמא

אתלפתחלנושעוזרות"אמיתיות"סקיצותלעשותכלומר-ערוכותסקיצות

אתהמתארותסקיצותסדרתאוסקיצהלערוךמוכןשהרעיוןואחרי–הרעיון

.לרעיוןההגעה

:  משמאל

מימדי  -פיתוח תהליך מגריד דו

-בדומה לזה שניתן במבחן , פשוט

חללים  , ועד ליצירת עומק ממשי

.ונפח



תרגול-היטלים1)

oבדוגכמומימדיתתלתצורהבכללעיןהנראיםההיטלים3-לפריסהבצעו'.

א
מ

דוג

מבט על. א

מבט קדמי. ב מבט צד. ג

א

ב

ג

הבנה מרחבית וחזותית<<
שאלות ופתרונות-מתרגלים 



ולהפך-הנכוןמימדי-הדולהיטלמימדבתלתתכניתביןהתאמה(2

oמימדיתתלתתכניתלכלהמתאיםהחתךאתבחרו.

(1)

(1א)

(1ב)

(2א)(2)

(2ב)

(3)

(3א)

(3ב)

הבנה מרחבית וחזותית<<
שאלות ופתרונות-מתרגלים 



הבנה מרחבית וחזותית<<
שאלות ופתרונות-מתרגלים 

.כך שפאה אחת הינה פתוחה, כלומר. 20X20X20בנו מודל של חתך של קוביה בגודל 

.סוגי חומרים4ניתן להשתמש בכל חומר ולשלב עד 

-ניתן לבצע על חלל הקוביה ופאותיה הסגורות כל מניפולציה שעולה על דעתכם 

בתנאי שייזהו שמדובר  -' תוספות מכל סוג וכיוב, עיטוף, החסרה, דוגמת חיתוך

.צרפו דמות אדם בקנה מידה מתאים לתוך חלל הקוביה. בקוביה

.  ריחוף( ב)גמישות ( א:  )על המודל לבטא את אחד מהמושגים הבאים

.נמקו והסבירו, צרפו סקיצות

'שאלה ג

מעורבותומרחביתחזותיתהבנהשאלות(5

oנכונהאחתמתשובהיותרהרבהישאלובשאלות.הבאותהשאלותעלענו.



דוגמאות-לומדים את הבסיס 

חשיבה יצירתית ומופשטת<<

?ומופשטתיצירתיתחשיבהמהי

הקודםבפרקשלנווהחזותיתהמרחביתההבנהאתושדרגנושחידדנואחרי,

טכנילדברלהפוךעשויהאדריכלותשבלעדיהם-נדבכים2עודלשלבהזמןהגיע

...הםבאשרבמהנדסיםואופןפניםבשוםזלזולבלי)לתכנןיכולמהנדסשגם

.מופשטתוחשיבהיצירתיתחשיבה:(מאדחשובהעבודתם

תרגולבאמצעותלפתחשניתןמיומנויותשלאוסףרקלאהיאיצירתיתחשיבה

-סופיתוצרשבסופותהליךהיאיצירתיתחשיבה.כהעדשעשינוכמו,בלבד

קרהלא,קודמיםחשיבהלתוצריביחסמקוריאוחדשהואאםליצירתינחשבה

.נתוןבהקשרערךבעלאומדויקאומתאים,שימושיהואואםמקריבאופן

יכולתלמעשההיאמופשטתחשיבה

רקלא-בעולםדברכלעללהסתכל

בהקשראלא-בלבדשלובהקשר

שלםמפאזלכחלק:שלויותרהרחב

חשיבה.יותררחבהמתמונהוכחלק

האדםשבהחשיבההיא,מופשטת

יודעהואשאותוהדבראת"מפשיט"

זהובמקום,שלוהחיצוניתמהצורה

,שלוהפנימיתהמהותעלמסתכלהוא

בפרספקטיבהגםאותוותופס

.יותררחבים(הקשרים)וקונטקסטים

.מוחשיותדוגמאותנראהתכף



דוגמאות-לומדים את הבסיס 

חשיבה יצירתית ומופשטת<<

2.מסדוגמא

במודלשלהוהנוכחות-נעלמתלמעשהשהקוביהבכךביטוילידיבאהההפשטה

.הבנויותהמסותביןהפנימיתהחצר:בלבדנגטיבבתורנותרת

יצירתיתמחשיבהנובע,בלבדכנגטיבוהותרתה,הזהבאופןהקוביהלהפשטתהרעיון

מיןואיזה?אחתמייצריםזאתבכלאיך,קוביהאיןואם":השאלותנשאלוהנראהככלבה

להגיעיכוליםויצירתייםטוביםרעיונותפעמיםהרבה."?הזהבאופןלקרותיכולחלל

.באנליותאפילואומעט"מוזרות"שאלותדווקאעצמנואתכשנשאלאלינו

חומריםלשילוברעיונות

:בהםלהתנסות

בסיס.לבדקרטון/ביצועקרטון

.שחורקאפה



ניתוח ופרשנות, התבוננות<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

?באדריכלותהללוהיכולותאתצריךלמה:פרשנות-ניתוח-התבוננותתהליך

שכמולהביןצריך,ראשית.אוטומטעל

יכולותאלו-והחזותיותהמרחביותהיכולות

יום-ביוםהזמןכלבהןמשתמשיםשאנחנו

לאאנחנו.אוטומטית,לבלשיםבלישלנו

שלסוגבליפעולהשוםכמעטלעשותיכולים

כלעלחשבו.ופרשנותניתוח,התבוננות

:ברכבאוברגלכבישחוציםשאתםהפעמים

הסיטואציההאםמנתחים,מתבונניםאתם

כבטוחהאותהומפרשים-למעברמתאימה

ישירהמשךהיאשלכםהפעולה.לאאו

זהעלתחשבוואם,בראששעברתםלתהליך

שהואבתהליךשמשולבותביכולותמדובר

אתעושיםח"בעגם.ויומיומיהישרדותילגמרי

.אחרתאוכזוברמההזההתהליך

משתמשיםאנחנויותרמתקדמותברמות

כדיפרשנות-ניתוח-התבוננותשלבתהליך

אתלתכנן,חברתיותסיטואציות"לקרוא"

כדיוכמובןהחלטותלהחליט,קדימהחיינו

בכללהיותיכולזה-ההמצאתיבמובןליצור

וכמובןציור,קולנוע,ספרות,מדע:תחום

.באדריכלות



ניתוח ופרשנות, התבוננות<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

ובחזרהלפרטיומשלם-התבוננות

מענייןמקוםאובמבנהבביקורלהזכרתנסואם?אדריכלייםפרטיםשלהקטעמהאז,

מדרגות:במגעאיתםשבאתםמגניביםבפרטיםמהזכרותיתחילשלכםהזיכרוןבוודאי

ואופןרמת.ועודמרתקחומריםמפגש,סטנדרטילאחלון,מעוצבספסל,ייחודיות

מסכוםגדוללהיותלשלםשמאפשרזההואהאדריכלייםהפרטיםשלוהעיבודהפירוט

,קולטיםאנחנו,היתרבין,ודרכם-השוניםלחושינושנגישיםאלוהםכי-חלקיו

.שסביבנויותרהגדולהמרחבאת"קוראים"ומרגישים

.סביבךלהתבונןי/תתחיל...התחלתלאאם

להתבונן.הבניהשללפרטיםלבלשים

הםמה.בינהםולשילוביםבחיבורים,בחומרים

אומאולץטכניחיבוררקזההאם?משרתים

?...מעברומחשבהיופיבושיש



ניתוח ופרשנות, התבוננות<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

בבחינהייבקשומה-ופרשנותניתוח(2

שלנוהיכולתאתגםלבדוקרוציםבבחינה.אדריכלייםלאובייקטיםופרשנותניתוח

בפני-אדריכליותוסיטואציותציבורייםמרחבים,למבניםמילוליתפרשנותולתתלנתח

נראהבואו?זהאתעושיםואיךאומרבכללזהמה.לשניאחדבהשוואהאו/ועצמם

.דוגמא

oלשאלהדוגמא

בוהאופןאתהשוו.מבחוץהמבניםמראהכולל,ציבוריותספריותשלחללים2לפניכם•

נתפסהספריםאחסוןעיצובבולאופןלהתייחסניתן.הספריותשלהחללתכנוןנעשה

כתוצאהבחוויהההבדליםמה,ובתכנוןבעיצובמשמעותומה,מהספריותאחתבכל

הקריאהוכןספראחרהחיפוש,השיטוטחוויתבוהאופןעלדגשתנו.החללמתכנון

.אחדA4לעמודמוגבלתהתשובה.ספריהכלמתכנוןמושפעת-עצמה

oשכזולשאלהתשובהבנויהלהיותאמורהאיךנראהוגםבתמונותשנסתכללפנירגע,

Beשל"הבונוסמדריך"בעליהםקראתםשוודאיהאדריכלותמעקרונות5-בניזכרבואו

Arch:(1)חוץ-פניםויחסיהאור(3),החללוגיאומטרייתמידהקנה(2),אדריכליחלל,

.והחומריות(5)בחללוהשהייההתנועה(4)

oבעקרונותניעזראם-פשוטיםיותרהרבהיהיוופרשנותהשוואה,ניתוחכל,למעשה

הנוספיםלדגשיםולהתייחסלהרחיבכמובןנוכל.העבודהאתלעשותכדיהללו

ובואו-הבאים'בעממהתמונותהיטבהתרשמו.המילים'מסבמסגרתשבשאלה

.נתחיל



ניתוח ופרשנות, התבוננות<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

בבחינהייבקשומה-ופרשנותניתוח(2

1'מסספריה|LocHal Public Library | Civic Architectsשהוסבתעשייתימבנה

.לספריה



ניתוח ופרשנות, התבוננות<<
הסבר והדגמות פתורות-לומדים את הבסיס 

בבחינהייבקשומה-ופרשנותניתוח(2

2'מסספריה|Dutch studio MVRDV'S eye-shaped library in Chinese city Tianjin
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מימדבתלתותכניותחתכים|בסיסישרטוט

בצורהלשרטטלדעתצורךאיןו"בוויצבמבחן

ברמהלהביןרקאלא,לגמרימקצועית

.ותכניותחתכיםלייצגאיךהעקרונית

אפשרויותעודולהכירלדעתטוב,זאתעם

חתךלהציגלמשל-עליהןולהתאמןתצוגה

.מימדבתלתתכניתאו

כלאתלהציגהיאנוספתמעניינתאופציה

-מימדיותתלתכתכניותשלנוהמבנהמפלסי

.מימדיתתלתסכמה

ראייה וחשיבה מרחביים<<
דוגמאות-לומדים את הבסיס 

סכמה ותכניתו בתלת מימדית

חתך תלת מימדי

מימדית  -תכנית תלת מימדית לעומת דו



ראייה וחשיבה מרחביים<<

מילוליתיאורמתוך-מימדית-תלתקומפוזיציהשרטוט|משימותשלאחרוןסוג

גיאומטריתקומפוזיציהשלמילוליתיאורלהפוךיכולתדורשתשאלהשלסוגעוד–

.תואםמימדיתלתלרישום

משטחעלקוביהמונחת:כאןשברישוםלקומפוזיציהמתאיםהבאהתיאור,למשל,

אותועלגלילמונח–הימנימצידהאליהובצמודלקוביהומימיןכדורעליה

.המשטח

דוגמאות-לומדים את הבסיס 

תוכלו לבקש גם  . ואז תנסו לתפוס אותו ברישום, תכתבו לעצמכם תיאור דומה. נסו את זה<< 

.ה או בן או בת משפחה לתת לכם תיאור אותו תצטרכו לרשום/מחבר



ראייה וחשיבה מרחביים<<

באדריכלותהיטלים|מבנהשלראשוניבתכנוןמתנסים(6

oמבנהלכדיהחתךאתהשלימו,דמיונכםכמיטב.מבנהשלחתךמודללפניכם

חזיתותהוסיפו.השלםהמבנהשלמימדיתתלתפרספקטיבהרישמו-שלם

?המבנהמשמשלדעתכםלמה.עלומבטלרישוםתואמות

שאלות פתוחות-מתרגלים 



ראייה וחשיבה מרחביים<<

באדריכלותהיטלים|מבנהשלראשוניבתכנוןמתנסים(9

oמודלובנוחתכים5בחרו.תיבהבצורתמאורךמבנהשלרוחבחתכים9לפניכם

אורךחזית-המבנהשלחזיתות2שרטטו.החמישהכלאתתשלבובואחד

.לבחירתכםמזוויתפרספקטיבההוסיפו.העלמבטאתשרטטו.כלשהן,ורוחב

.הסופיהתכנוןלצדכןגםשתציגוידניותמסקיצותהתכנוןאתהתחילו

שאלות פתוחות-מתרגלים 



?מתחיליםאיךאז|אישירעיונותבנקבונים(3

oשלהםופיתוחחידוד,רישוםכישורילשיפורבמקבילמשלבתאישירעיונותבנקעלהעבודה,

הבוחןמקריכלב"עמימדובתלתבדוהיצירתיתהחשיבהפיתוחאתגם-אישיסגנוןומציאת

.כהעדושלמדתםאליהםשנחשפתם

oמתפתחיםומשם,מהמציאותאומתמונותקיימיםמבניםשל"העתקה"ממתחילים?איך

כלאתתקבלוהבאיםבעמודים.דמיוננופריומרחביםמבנים,לחללים-"משלנו"לרעיונות

לפני-והיצירתיותהטכניותהיכולותאתולבססלשםלהגיעשתוכלוכדי,והטיפיםהדגשים

.הבאבפרקמבחינותאמיתיותבשאלותלגעתשנתחיל

oלדרךונצא-והרישוםהכתיבהוכליהחדשבוק'הסקצאתתכינו,יאללהאז.

ניתוח ויצירתיות, יכולת רישום<<
דוגמאות-לומדים את הבסיס 



שאלות–מתרגלים 

ניתוח ויצירתיות, יכולת רישום<<

בסיסיתרגול|דומםטבערישום(2

oהצללותכולל,הבאותהפשוטותהקומפוזיציותאתנרשום.

oנוכל.שונהסידורעם,משלכםלקומפוזיציה-קומפוזיציהכלהפכו,הבאבשלב

.פתוחהכל.לזהזהשלהםהיחסאתולשנותמהגופיםחלקרקלבחורגם



?למודלמשטחביןמה|מהמודלכחלקהמשטח

גליוןלמשל,שלרשותנוהחומרבכללהשתמשעלינוכאשר,להתנסותמענייןכיווןעוד

A4זהמה.אדריכליםעלאהוביםשמאדפוזיטיב-נגטיבמשחקי:בריסטולאוקרטוןשל

.אפשרויותשלליש?בנפרדאחדכלשלוהמשמעותבינהםהיחסמה?ריקזהומהמלא

אודבקבלילמשל–מגבילהבטכניקהמודללבנותלנונותניםכאשרמצויניםכיוונים

.חומרשארית

בה מגבילים  , היא טכניקה שמאד מתאימה לתרגילים שנראה בהמשךחיתוך וקיפול המשטח עצמו

נצלו את הזמן עכשיו  (. למשל מודל בלי הדבקה או שימוש בכל החומר שלרשותנו)את הטכניקה של המודל 

אור וצל , גלוי-יחסי סמוי, כר נרחב לחקור גיאוממטריות. להתאמן בצורה חופשית על סוג כזה של מודלים

.ועוד

דוגמאות-לומדים את הבסיס 

מעבר ממדיום למדיום<<



מעבר ממדיום למדיום<<
דוגמאות-לומדים את הבסיס 

בדרךציון'נק2,3שלורישומיםמפהשרטוט(6

הדרךלמשל.מפהשנשרטטרבותפעמיםמבקשים,המבחןשלהשלישיבחלק

.למוזיאוןשלנומהביתאו.לבחינהשלנומהבית

רישוםלהןונעשהחשובותציון'נק2-3שנבחרייבקשו,מימדיתדולמפהבנוסף.

להראותיכולזהלאיךדוגמאהנה:

מימדית-מפה דו( 1)דוגמא 

מימדית-מפה תלת( 2)דוגמא 



מעבר ממדיום למדיום<<
דוגמאות-לומדים את הבסיס 

ורעיונותסגנונותכמההנה?רלוונטייםמבטיםנרשוםוכיצד.

ועטיםטושיםאועפרוןצבעילשלבלחילופיןאולבן-בשחורלרשוםאפשר

:צבעוניים

גשר שחלפתם על פניומעניין שעוברים בדרך/מבנה חשוב

פארק מעניין בדרך אזור מסחרי שעצרתם בו להתרענן



מעבר ממדיום למדיום<<
דוגמאות-לומדים את הבסיס 

הסבר|מתמונהבהשראהאישיטקסטכתיבת(1

מתמונהמתרשמיםאנחנוכיצדלבחוןרוצים,המבחןשלהשלישיבחלק.
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