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והער־וקר

הלימודים

אורטי

$TS1$והעראורטי$TS1$

$DN2$והעראורטי$DN2$וע־

לק

$TS1$ועלק$TS1$

$DN2$ועלק$DN2$העיוני

מאמ״של
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שלארריכלותאמונה//מתוך

הט־ומתוךמרפא,כוחישנו

ענה

$TS1$הטענה$TS1$

$DN2$הטענה$DN2$ביתמבוגריששמעתי

לי־ש׳לאהלימודיםבתוםהספר

מדתם

$TS1$לימדתם$TS1$

$DN2$לימדתם$DN2$ובניסיוןהחיים/עלאותנו

לאדריכלותסטודנטיםלהכין

עלהבחוץ,להםשמחכהלמה

למ־הקליניקהאתלהקיםהרעיון

חקר

$TS1$למחקר$TS1$

$DN2$למחקר$DN2$ביקורתיתולהערכהעיוני

בעלותלאוכלוסיותמבניםשל

האדריכ־אומרתמוגבלויות״,

לית

$TS1$האדריכלית$TS1$

$DN2$האדריכלית$DN2$ומ־שיזמהעמיר,טולה

נחה

$TS1$ומנחה$TS1$

$DN2$ומנחה$DN2$והסדנההקורםאת

האדריכליתעםביחד
jp

מרגליתטליהר״ר

לארריכ־הספרבבית

זנךתלבאוניברסיטתלות

/*_שותפהליוזמהאביב.
מבניהמקימהשלםקרן

שיקומיעבורהמפעלמע״ש

עםאנשיםלשילובהמיוערים

ובמסגרותבקהילהמוגבלויות

עבודה.

הנו־הלימודיםשנתפתיחתעם

כחית

$TS1$הנוכחית$TS1$

$DN2$הנוכחית$DN2$השניהמחזורהתחילהשבוע

והער־״חקרששמההקליניקה,של

כת

$TS1$והערכת$TS1$

$DN2$והערכת$DN2$רקעעלארריכליים״,פתרונות

בקורסשנלמדוותוכנותמסקנות

הלימודיםשעברה.בשנההראשון

וע־תיאורטידיוןמשלביםבקורס

בורה

$TS1$ועבורה$TS1$

$DN2$ועבורה$DN2$העיוניהחלקבשטח.מעשית

מאמ־שלביקורתיתקריאהכולל

רים

$TS1$מאמרים$TS1$

$DN2$מאמרים$DN2$אסתטיקהבאתיקה,העוסקים

והקשריםבאדריכלותואמפתיה

מפיוהרצאותביניהןהמחייבים

המעשיבחלקאורחים.מומחים

מע״שבמבניביקרוהסטודנטים

שלם,קרןבסיועשנבנויוםומרכזי

לפיותפקודםאיכותםאתהעריכו

פרוגרמה,מיקום,כמוקריטריונים

ומשת־לשימושיםהתאמהתקנים,

משים,

$TS1$,ומשתמשים$TS1$

$DN2$,ומשתמשים$DN2$והמלצותמסקנותוהפיקו

לשיפור.

מבניםבתכנוןמרכזיקריטריון

נגישות,הואמוגבלויותלבעלי

לאמעוררשגםבתחוםשגורמונח

חיים,בר)איקי(יצחקדילמות.מעט

מוגבלויותלבעלינועםביתמנכ״ל

בתחום,מרכזיתודמותאונובקרית

נגישותמהמונחהסתייגותהביע

שניםכמהלפנישהתקיימהבשיחה

לבעלימבניםשלתערוכהלרגל

זהזהזהבגלריהמיוחדיםצרכים

הגג־אונגישותאמנםאביב.בתל

שה

$TS1$הגגשה$TS1$

$DN2$הגגשה$DN2$בי־גדולצערכדבריונחשבת

חס

$TS1$ביחס$TS1$

$DN2$ביחס$DN2$זהואבללקויות,לבעליהחברה

ויחםשוויוןאיהמשקףביטויעדיין

חייםברנגישות,עלבמקוםמפלה.

המ־אוניברסליעיצובעלמדבר

תאים

$TS1$המתאים$TS1$

$DN2$המתאים$DN2$לכולם,הסביבהאתמראש

״רגילים",ולאנשיםלקויותלבעלי

כבע־עצמםאתימצאואחדש״יום

לי

$TS1$כבעלי$TS1$

$DN2$כבעלי$DN2$מיוחדים״.צרכים

למ־נחלקתהסביבהשהיא,כפי

עשה

$TS1$למעשה$TS1$

$DN2$למעשה$DN2$עולםנפרדים,עולמותלשני

לבעליועולם״רגילים״לאנשים

ולא־גישהישלראשוניםלקויות.

חרונים

$TS1$ולאחרונים$TS1$

$DN2$ולאחרונים$DN2$במקרהזהוגםנגישות,יש

הליכהתנועה,אמצעילאלה,הטוב.

בתכנוןמראשהמשולביםומעברים

ורחו־מאולציםפתרונותולאלה,

קים

$TS1$ורחוקים$TS1$

$DN2$ורחוקים$DN2$זרנטעשנראיםמעשהלאחר

כניסהדלתלאלההכללי.במערך

עיצובהאם

מקשהאוניברסלי

לקויותבעליעל

לתחושתתורםאו

הנורמליות?

אחוריותכניסותולאלהראשית

חייםברעםאזבשיחהרחוקות.

ששפתהמבוכהלמרבההתברר

לקותומפלה.מרירהעצמההדיבור

מו־כדבריו.רפואית,עוברההיא

גבלות,

$TS1$,מוגבלות$TS1$

$DN2$,מוגבלות$DN2$התניותהןפיגוראונכות

היאהקליניקהמפלות.חברתיות

בש־והןבשפההןלשינויהזדמנות

פת

$TS1$בשפת$TS1$

$DN2$בשפת$DN2$.העשייה

שנב־בקליניקה,הראשוןבקורם

נתה

$TS1$שנבנתה$TS1$

$DN2$שנבנתה$DN2$בעיסוקלריפויהחוגבשיתוף

באוניברסיטה,לרפואהבפקולטה

מש־תשעההסטודנטיםסקרו

תתפים

$TS1$משתתפים$TS1$

$DN2$משתתפים$DN2$שלו־הלימודשנותמכל

שה

$TS1$שלושה$TS1$

$DN2$שלושה$DN2$מע״שיום.ומרכזימע״שמבני

מעו־טיפולימרכזטייבה,צ׳יימם

נות

$TS1$מעונות$TS1$

$DN2$מעונות$DN2$ומ־מע״שלציון,ראשוןגל

רכז

$TS1$ומרכז$TS1$

$DN2$ומרכז$DN2$העבודותסיכומיים.בתיום

לפרטיםבירידהבהיקף,מרשימים

המגרעותבזיהויכוללת,ובראייה

לנושאיםבהתייחסותוהמעלות,

כמומשמעותייםאבלפרוזאיים

היוםומרכזימע״שבתישלמיקומם

הבנוי,ובמרקםהעירוניבהקשר

גמרחומרינוף,ותכנוןפניםעיצוב

מי־צבע,ריהוט,ריצוף,ותחזוקה,

קום

$TS1$מיקום$TS1$

$DN2$מיקום$DN2$ותחבורה.תנועההאשפה,פחי

והציבואבןכלהפכוהסטודנטים

לק־ביקורתילמבטומחויבותיער

רביים

$TS1$לקרביים$TS1$

$DN2$לקרביים$DN2$הארריכלי.המעשהשל

אפשרהסטודנטיםמההערכות

ענההארריכליהתכנוןכיללמוד

והתקניםהדרישותמרביתעל

הנוגעבכלבפרוגרמותהמנוסחים

והציורהעיצובהמבנים,להתאמת

הצ־החניכים,השונים,למשתמשים

וות,

$TS1$,הצוות$TS1$

$DN2$,הצוות$DN2$והושקעווהמבקרים,העובדים

אווירהביצירתטובורצוןיצירתיות

הצ־הרו״חותמנגר,נעימה.ביתית

ביעו

$TS1$הצביעו$TS1$

$DN2$הצביעו$DN2$שיפור:הטעוןמעטלאעל

עלהמקשהציבוריתתחבורההערר

חצרותלחניכים,עצמאותהקניית

לר־מותאםשאינוריצוףצל,ללא

מת

$TS1$לרמת$TS1$

$DN2$לרמת$DN2$למעבראוהאפשריתהתחזוקה

לאהסטודנטיםגלגלים.כיסאות

הכלליהארריכלילדימויהתייחסו

הםהתצלומיםשלפיהמבנים,של

מיושנתבאופנתיותלמרימאכזבים

ויבשה.

הע־ברו״חותמרכזיתדילמה

בודה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$אוניברסליעיצובאםהיתה

מיוחדיםצרכיםבעליעלמקשה

לתחושתתורםהואאםלהיפר,או

מי־היתהאחרתשאלההנורמליות.

קום

$TS1$מיקום$TS1$

$DN2$מיקום$DN2$העריםממרכזיהרחקהמבנים

ההבנהרקעעלמגורים,ומשכונות

קרןשלפעילותהבבסיסהעומדת

ישנהלקויותבעל״לאדםכישלם

נורמליםחייםלחיותבסיסיתזכות

לרצונוליכולתו,בהתאםבסביבתו

שהסטודנטיםהמבניםולצרכיו״.

מסביבתםיחסיתמבורריםסקרו

והשאלהוחומות,בגדרותומוקפים

מאפש־והבידודהריחוקאםהיא

רים

$TS1$מאפשרים$TS1$

$DN2$מאפשרים$DN2$תחושתויוצריםוביטחוןהגנה

תחו־יוצריםלהיפר,אוקהילתיות,

שה

$TS1$תחושה$TS1$

$DN2$תחושה$DN2$והדרה.ניכורשל

מול״אתיקההמאמרמניתוח

אחרבארכיטקטורה״,אסתטיקה

הק־במסגרתשנקראוהטקסטים

ליניקה,

$TS1$,הקליניקה$TS1$

$DN2$,הקליניקה$DN2$הרלוונטיתהשאלהעולה

במק־המוסריהמרכיבעלתמיר

צועות

$TS1$במקצועות$TS1$

$DN2$במקצועות$DN2$מחברוהאדריכלות.התכנון

מוריםהקנדיהפילוסוףהמאמר,

מתחומישבהבדלקובעלגואה,

הןמוסריותדילמותרבים,מרע

האדרי־לדיסציפלינהפנימיות

כלית,

$TS1$,האדריכלית$TS1$

$DN2$,האדריכלית$DN2$המשמ־ההשפעהמתוקף

עותית

$TS1$המשמעותית$TS1$

$DN2$המשמעותית$DN2$שהםהפיזיתהסביבהשל

בנישלהיומיוםחייעליוצרים

אתיותבעיותעםהתמודדותארם.

לתכ־לאדריכלות,ייחודיתכמעט

נון

$TS1$לתכנון$TS1$

$DN2$לתכנון$DN2$לגואה,כותבולעיצוב,עירוני

לפ־בצורךמכירשאינוואדריכל

תור

$TS1$לפתור$TS1$

$DN2$לפתור$DN2$המתעו־האתיותהבעיותאת

ררות

$TS1$המתעוררות$TS1$

$DN2$המתעוררות$DN2$התכנוניהמעשהבמסגרת

שלו.המקצועיתמהיושרהמאבר

הסטודנטיםלגואה,שלברוחו

מע״שמבנישללמתכנניםהציבו

ב״פתרוןלהסתפקשלאדרישה

המינימ־הסףעלהעונהאדריכלי

לי

$TS1$המינימלי$TS1$

$DN2$המינימלי$DN2$ולהכירהחוק״במסגרתהנדרש

פתרוןל״מתןהאתיתבמחויבותם

עלהעונהיותרמורכבאדריכלי

אנושיים״,צרכיםשלרחבמנער

בהק־המאמרלסיכוםשנכתבכפי

שר

$TS1$בהקשר$TS1$

$DN2$בהקשר$DN2$בתקןעמידההקורס.נושאשל

אנו־חוויהליצירתמספיקה״אינה

שית

$TS1$אנושית$TS1$

$DN2$אנושית$DN2$,הסטודנטים.כתבונעימה״

״ערהואמהקורסאחרחשובלקח

מהדיבורים״,שונההמציאותכמה

סטודנטיתמועלם,לילהאומרת

בקורסשהשתתפהרביעיתבשנה

הקו־״יתרונותהחולפת.בשנה

רס

$TS1$הקורס$TS1$

$DN2$הקורס$DN2$ביןלשוניהחשיפהבעיניהיו

והמ־המציאותלביןהתיאוריות

פגש

$TS1$והמפגש$TS1$

$DN2$והמפגש$DN2$החניכיםעםאמצעיהבלתי

המטפליםועםהמוגבלויותבעלי

היאבעיניהחשובההנקודהבהם.

המשתמשיםשלהמקוםהבנת

שלרמהתפקידושחלקבתכנון,

לתקניםשמעברערכיםלממשזה

כאד־לרשישוהאחריותהיבשים

ריכל

$TS1$כאדריכל$TS1$

$DN2$כאדריכל$DN2$הדב־משתמש״.כללכבד

רים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$הנאיביהחלוםכמונשמעים

והחששלאדריכלות,החינורשל

המע־בעולםישרורשלאהוא

שה

$TS1$המעשה$TS1$

$DN2$המעשה$DN2$לסמסטרשמעברוההוראה

לקליניקה.שהוקצה


