


 ,הרוטקטיכראלטנדוטסכו ליעפלכירדאכ ,ירובע השיגדהו הפיצה אנדסה
.טקייבוסל טקייבואה ןיב סחיה :ונלש היישעל ינושארה סיסבה תא

 םיבחרמלו םיניינבל )הדימה לע רתי ילוא( הבר בל תמושת שידקהל םיטונ ונחנא םילכירדאכ
דועו היווח ,העונת ,טבמ ,רמוח ,רוא לש דוסי תויגוס .םהיניבש םיירוביצהו םייטרפה

.תיכוניח היגולודותמכ ןהו ימושייו ירקחמ הדובע ילככ ןה ,תוחתונמו תונודינ

,ונתיברמ לש םלועה תסיפת סיסבב הארנכ תאצמנ תיטסינמוהה הדמעהש ףא לע
תועמשמה אולמ תא םיתיעל םיחכוש )היישעה טהל ךותמ ,תעדה חסיהב ילוא( ןיידע ונחנא

.םיננכתמ ונחנאש םיבחרמב שמתשמה םדאה אוה ,טקייבוסה לש

:םיביכרמה ינש ןיב סחיה תא רגתאל םיסנמה ,םינוש םייבחרמ םיבצמ לש ןה ןאכ תואמגודה



















,"ליבומ ןיינע"כ שמשמטקייבואהש ךכב אוה ולא תואמגודב ןומטש יתועמשמה ינושה
 בחרמהו םיטקייבואה יכ ,ןיינעה אוהטקייבוסה ,אנדסב ופתתשהש םירצויה לש םיגציימבש דועב

.ןונכתל אשומ וא יוניש ירב םניאו שארמ םינותנ

)?( "המב םלועה לכ"

:ןהילע בכעתהלו ןייצל יואר ייניעבש ,תודוקנ המכ הלעמ תיתחתה ריעב הכרענש תודובעה תרדס

םינוש םילכב וסוכינ ןפואו )המ םשלו יתמ( בחרמה לש תוכיישה  1#

םינפוא הזיאבו המ עבוק ימ- ןובירהו ןוטלשה לומ לא בשותה/חרזאה לש םיסחיה  2#

ןהילאמ תונבומה הפ לעב תומכסהה לומ לא םיימשרהו םיילמרופה םיקוחה  3#



1#
"!?הז ימ לש ,החילס"



 יכ "םיבחרמ רחבמ- 'וכו ללח" ורפסב סרוג ,קרפ 'זרו'זיתפרצה ףוסוליפהו רפוסה
.שיא לש ותולעבב םניא תובוחרה ,והשימל םיכייש דימתש ,ריעב םיניינבל דוגינב

לש ןהייחו ןתומ" הרפסב הססיב ,סבוקיי'ג ןיי'ג תיאקירמאהתיטסינברואהו תיאנותיעה
ךכב ,בחרמה לש רטושה אוה בשותה היפל הנעטה תא "תולודג תויאקירמא םירע

.עדומ אל ןפואב םא םג ,וירוגמרוזיא לע"תוירחא חקול" אוהש

 ,תיסיסב תישונא תוכזכ ריעה תא וירמאמב גיצמיווראהדיוייד יטירבה ףרגואיגהו רקוחה
.תושונאה הרציש רתויב תיתועמשמה העפותכו ,גג תרוק וא ןוזמ ומכ שממ

...ונחנאו







2#
Bottom Up VS Top Down



"האנה תקיז" םשל הכזש ינונכת/יטפשמה ילכב השמתשה ,הביר המענ תיאנותיעהו 'רדאה
.תיקוח הניחבמ ולאככ םירדגומה םיבחרמב "תינרתח" תומקמתה תועצמאב תיטסיביטקאכ הלעפו

.ינמז יפוא תלעב תירוביצו תיחרזא תוליעפ וללכ "הקיזב האנה" תונצקועב ונוכש ,תולועפה
 ,םוימויה ייחב לבוקמהו רתומה ןיב רעפה לע עיבצהל תנמ לע ,תיתרושקת ורקסנו ודעות ןה

.תינוטלשו תיקוח הניחבמ רדסומו רתומש המל

,תילמרופה האשרהל םאתהב ינוריעה בחרמב ולעפ םיחרזאה ,ללכה ןמ אצוי אלל ,םירקמה לכב
.תילכתב םינוש ויה ,הביבסב םישנאל הרואכל םיעודי ויהש יפכ "םוקמה יללכ"ש אלא





3#
"תימיטניא תוימינונא"וא "תימינונא תוימיטניא"



 תייאר הסיסבבש הירואית חתיפ ,ליעפ ןנכתמו טסיצילבופ ,ןקוש ללה 'פורפ 'רדאה
:דוסי יאנת ינשב ותדימע לש תרזגנכ ,ינוריעה בחרמה ,ותטישל- לספכ אלו ישונא עוריאכ ריעה

- יביסנטניאו ףופצ יפוא לעב ותויהו ,לכל חותפו יטרקומד ותויה-

דחמ םישנא ןיב תיזיפ הברק ןמזמו רשפאמ
)ינוריע וניאש בחרמב םייקתמ היה וליא "תינימ הדרטה"כ תאז םירידגמ ונייה וליפא ובש ןפואב(

ךדיאמ ירוביצ יכה םוקמב אקווד טרפה לש תוימינונא לע רמוש ךא

םינמואה לש םינושה םיגצימב הזהדמימב שוחל ונלוכי הבר הדימב
וז תוכז לש תולובגה תא ןחב םג ךא ,בחרמב שמתשהל ותוכז תא "לצינ" םהמ דחא לכ

,תוהדזה לע םיססובמה םיימיטניא םיבצמ תריצי תועצמאב התשענ הניחבה
.רוסא המו רתומ המ לש תילמרופ יתלב המכסה לע רקיעבו ,ןיע רשק לע ,תוברועמ לע





https://en.wikipedia.org/wiki/David_Harvey
http://shotetoot.com/dt_team/%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%96-%D7%A4%D7%A8%D7%A7/

https://tlv1.co.il/2014/02/05/%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-
%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-
%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D-
%D7%A9%D7%A9%D7%99-%D7%91%D7%A6%D7%94/

https://www.schocken-architects.com/essay-intimate-anonymity
http://readingmachine.co.il/home/books/book_s_116/chapter03_7573376
http://miu.org.il/wp-content/uploads/2015/06/city_and_urban_texture_my_toolbox.pdf

https://www.stlanguage.com/%d7%92%d7%95%d7%99%d7%a0%d7%98-%d7%94%d7%9c%d7%9c-
%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa/
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