
סטודיו
ערים
בזמן

אנו עוסקים במרחבים מרובדים בזמן, בתחום 
הביניים שבין עבר לעתיד, בין שימור לפיתוח. 

נקודת המבט היא בו-זמנית, החוקרת את הסביבה 
הבנויה ומבררת את ערכיה ובה בעת בודקת את 
מידת הרלוונטיות של הערכים הללו וכיצד הם 

יכולים לקבל פרשנות עדכנית, שתענה על אתגרי 
העתיד. אנו בוחנים את המרחבים העירוניים 

בישראל בת-ימינו ואת התהליכים ההיסטוריים 
והתרבותיים שעיצבו אותם, ופועלים תוך פריצת 
המחיצות המקובלות בין אדריכלות, תכנון, עיצוב 

עירוני ושימור. 
אנו רואים בפרויקט הגמר הזדמנות חד-פעמית 

לפעולה אדריכלית מודעת, העוסקת בערכים, 
בתרבות ובזהות. אנו שואפים לקיים דיון פתוח 

וביקורתי בתפקידינו כאדריכלים במציאות 
הפוליטית והחברתית הישראלית. אנו רואים 
בשימור הזדמנות להפרעה - לשיבוש הסדר 

העירוני האוטומטי ומערערים על התפיסה הרואה 
בארכיטקטורה מעשה חד-ערכי, אידיאלי וטהור. 

אנו קוראים לה להתחכך עם החיים. 
דרך שאלות המובילות ליצירה ופעולה ניתנת לכל 

משתתף האפשרות לפתח בסטודיו תזה אישית, 
התואמת תפיסת עולם עצמאית, ביקורתית 
ומעמיקה, הנשענת על מבט רחב ועם זאת 

מתנסחת באמצעים אדריכליים באופן בהיר וחד.
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חוי קוסלבסקי
יפעת שני

יפעת טרבלסי
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אדר‘ איריס קשמן
 ד“ר אדר‘ אורין שחר
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ארכיטקטורה
סטודיו

[פרו]אקטיבית
אזרחות | חברה | כלכלה

הסטודיו משמש כמעבדה עירונית ניסיונית לביקורת 
וחשיבה מחודשת על תהליכי השינוי שעוברים על 

סביבות ומרחבים פיזיים דרך בחינה של שלושת 
הממדים: אזרחות, חברה, כלכלה. הסטודיו מבקש 

להתנסות בארכיטקטורה כמעשה אזרחי. במובן 
זה, הארכיטקטורה נתפסת, מתפרשת, מנותחת 

ומתנסחת מתוך פעולה אזרחית, המאפשרת 
לאזרחים לייצר מחדש את מערכות היחסים 

והקשרים שלהם עם הסביבה הפיסית, החברתית 
והפוליטית שבתוכה הם חיים ופועלים. הסטודיו 

עומד על תפקידה של הארכיטקטורה כסוכנת 
של שינוי תרבותי וחברתי במרחבים סבוכים: 

מרחבי גבול, מרחבים זמניים, מרחבים לא-יציבים, 
מרחבים אסורים, ומרחבים הנוצרים ומתהווים 

מתוך קונפליקטים פוליטיים ואתנו-לאומיים. על 
כן אבחון מצבים, חסמים ומרחבים של פוטנציאל, 

וניתוחם, הינם מרכזיים בתהליך הפדגוגי שאותו 
מאמצים הסטודנטים המתמודדים עם האתגר של 

הארכיטקטורה ומרחבי האזרחות שהיא מייצרת 
ומאפשרת.
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“Our ‘sophistication’ hides major 
symptoms of cowardice centered 
on the simple question of taking 
positions - maybe the most basic 
action in making the city”, 
        - Rem Koolhaas



טכנולוגיה
סטודיו

הנדסה, פרט, וחומר
מחוללת

VizLab,  2 קומה

הסטודיו בוחן את מקומה של הטכנולוגיה כחלק 
מהמעשה האדריכלי. הפרויקטים שפותחו בסטודיו 

מציעים גישה מכלילה הרואה את הטכנולוגיה כאופן, 
כטכניקה וכצורת פעולה. ההיגיון הטכנולוגי משמש 

־בעבודות הסטודנטים להתמודדות מעמיקה עם מג
־וון סוגיות: שינויים באופני התנועה בעיר, קונפליק

טים פוליטיים, דיור בר השגה, צורות עבודה חדשות, 
אקולוגיה עירונית, מהפכת המידע ועוד. אופן פיתוח 

־הפרויקטים נע על צירים שונים ומעלה שאלות מו
רכבות: כיצד חשיבה טכנולוגית מאפשרת להעריך 

מחדש סביבות קיימות ולפתח סביבות חדשות? אילו 
־כלי תכנון אפשר לפתח להתמודדות עם בעיות מרו
־בות נתונים? כיצד שיטות ותהליכי ייצור יכולים לא
פיין צורה? מהן צורות הייצוג, החומריות, ההנדסה 

והייצור הנדרשות למימושו של חזון אדריכלי?
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נוילנד
סטודיו
אוטופיות כאן ועכשיו

סטודיו נוילנד מציע כר גידול לתרבות אדריכלית בה 
הן האינטרס הציבורי והן השפה הפלסטית האישית 
־משמשים כחומרי גלם למחקר ותכנון - תרבות המפ

תחת כלים להתבוננות טריה ואקטיביסטית המובילה 
שינוי במקומותינו. המחקר בסטודיו רואה באקדמיה 

מרחב ניסויי, המאפשר שחרור מתפיסות מקובלות 
־בפרקטיקה, לצורך פיתוח פרקטיקות חדשות להתמו

דדות תכנונית עם האתגרים היומיומיים הבוערים.
העיסוק המחודש ב״אוטופיה״ באופן שאינו מונע מן 
החזון ההרמטי שאיפיין אותה בעבר, נופח בה חיים 

חדשים המאפשרים מבט רענן על הסובב אותנו. כך 
חוזרות פרקטיקות התכנון האוטופיות ככלי לחירות 
־מחשבתית, פואטית ואף רדיקלית, המאפשר התמו

דדות עם הסוגיות האדריכליות של ״כאן ועכשיו״.
במפגש זה חותרים הפרויקטים בסטודיו ל״פרגמטיות 

חדשה״*, השואפת להוביל שינוי דרך המפגש שבין 
־הביטוי והעמדה האישית לבין מרחב הפעולה החבר

תי והסביבתי.

Neo Pragmatism ריצ'רד רורטי*
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דיבור
מרחב
וקיימות

סטודיו

קומה 1, חדר 108

־בישראל כיום, מאזן הכוחות בין השיקולים הסביב
תיים לבין שאר השיקולים הפוליטיים, החברתיים 

והכלכליים במרחב מצוי בתהליך התהוות, רחוק 
מאינטגרציה מלאה. פער משמעותי זה בין הרצוי 

למצוי מהווה הזדמנות מרתקת לחדשנות - זהו שלב 
־שבו הארכיטקטורה בארץ בעשורים הקרובים יכו

לה וצריכה באופן גנרטיבי לנקוט עמדה ולבטא את 
אותם יחסי כוחות באמצעות שפה אדריכלית, כזו 

שמציעה איזון חדש בין מערכת ערכים לקראת מרחב 
בר-קיימא בריא, נוח ויעיל אנרגטית בכל קנה מידה. 

הסטודיו מציע מרחב שבמסגרתו ניתן לדון ולנסח 
רעיונות באמצעות ייצוגים וורבלים, מבנים פיזיים 
צורניים ומודלים רעיוניים, בקני מידה שונים; כך 

במהלך השנה מתפתח דיון מרחבי שבו העקרונות 
־הסביבתיים נשזרים בתהליך התכנון לצד שאר הער

כים ומובילים שפה אדריכלית יוצרת ומודעת סביבה. 
הקונטקסט הישראלי שבמסגרתו מנוסחות סוגיות 

המחקר מהדהד בכל הפרויקטים בסטודיו, והסוגיות 
־הייחודיות שאותן בוחרים הסטודנטים מתמקמות בצ
מתים חשובים בין ההיסטוריה והתרבות המקומיים 

לחזון עתידי בר–קיימא.
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יהונתן בן דוד
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אדר‘ יונתן נתניאן



טריטוריאלית
LandBasics

חקלאות
סטודיו
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