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תורתוכ תושדח -   

 Archijob4 בתכ  18:30 2015/04/12 תוכורעת - 

תונמאל יבוהא  לאגי  ףסואמ  תודובע  ןמרפפוק //  השמ  ואדנל , תילגיס 
העשב 11:00 לירפאב 2015 ,  17, ישיש םוי  החיתפ :

הניה ביבא , לת  תטיסרבינוא  לש  תונמאל  תיאטיסרבינואה  הירלגב  תונמאל , יבוהא  לאגי  ףסוא  לש  תיעיברה  הכורעתה 
.תילארשיה תונמאה  לש  ךוותה  ידומעמ  ןמרפפוק , השמו  ואדנל  תילגיס  םינמאה  לש  םהיתודובעמ  הכורעת 

.םילארשי םינמא  ינש  הגיצמ  וז  הכורעת  םיימואלניב , םינמא  לש  רקיעב  ףסואהמ , תודובע  וגצוה  ןהב  תוכורעת  שולש  רחאל 
ללחב תוגצומ  איה  הטיסרבינואה  תשקבלו  ימעפ  דח  ןפואבו  תומדוקה , תוכורעתה  שולשמ  הפקיהב  הנטק  תיחכונה  הכורעתה 

.רתוי ןטק 

תוקסוע תודובעה  .תוילארשיהו  תויצוביקה  תא  הכורעתב  תוגצומה  םהיתודובעב  קהבומ  ןפואב  םיאטבמ  ןמרפפוקו  ואדנל 
ןפואה לעו  ונייחב  תונמאה  לש  המוקמ  לע  שדח  טבמ  העיצמ  תפתושמה  ןתגצהו  בצקמו , רדסב  תויביסרפסקאב , תויתכרעמב ,

.ןמאה וידוטסב  תונמאה  תחמוצ  וב 
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'' יצוביק חידמ   '' בצימה תא  ואדנל  הגיצמ  וז  הכורעתב  היצנווב ב-2011 . הלנאיבב  לארשי  תגיצנ  .נ 1969 – ]  ] ואדנל תילגיס 
ותגצה תארקל  ףסונ  חותיפ  רבעו  תנשב 2007 , ןילרבב ,  KW-תינמאה ב לש  דיחיה  תכורעתב  גצוה  בצימה  [. 2009  - 2007]
.הרנמ ץוביקב  הליעפ  התייהש  םילכ  תפיטש  תנוכמ  לע  תססובמ  הדובעה  .ילארשי  להק  ינפב  הנושארל  תיחכונה , הכורעתב 
םייח םהל  הקינעהו  דחי  םתוא  הדגיא  הרואכל , םיחוד  ףאו  הארמב  םיאנ  םניא  םקלח  םינוש , םירמוחו  םימצע  הפסא  ואדנל 
זרא ןדרי  ןיחלמה  תרזעבו  בצימה , ךותב  רמזותמו  שדח  דיקפתל  םיכוז  םהמ , לטינ  ירוקמה  םדועייש  םיטקייבואה , .םישדח 

תחורא ', ' רקוב תחורא   – ' ןיזאהל הריצי  וזיאל  רוחבל  םינמזומ  םיפוצה  .הניגנ  תביתל  הפיטשה  תנוכמ  תא  םיכפוה  םה 
ברע .' תחורא   ' וא םיירהצ '

 
תוגצומ וז  הכורעתב  היצנווב ב-1986 . הלנאיבב  לארשי  גיצנו  רויצל  לארשי  סרפ  הכוז  [ – 2003 – 1926  ] ןמרפפוק השמ 

האר ןמרפפוק  .תויואר  ןה  הל  הפישחל  וכז  אל  ןיידע  רשאו  ותריציב  יזכרמ  קלח  ולא  תוריציב  האר  ןמרפפוק  ריינ , לע  תודובע 
.רייצה טקנ  ןהבש  תולועפה  תא  בטיה  רמשל  ותלוכיו  לבקמ ' ויפוא ה' םצעמ  רויצה   םע   ביטימ  רשא  בידנ ' עצמ   ' ריינב

לארשי ןואיזומב  וגצוה  ויתודובעמ  תויביטקפסורטר  תוכורעת  תילארשיה , תונמאל  הארקמ '  ' םיבר תעדל  שמשמ  ןמרפפוק 
.דורח ןיע  תונמאל  ןכשמבו 

 
.תואצרהו הירלג  יחיש  ומייקתי  הכורעתה  תרגסמב 

הבואד ןתמו  יבוהא  לאגי   : םירצוא
17/4/2015 : החיתפ
14.8.2015 : הליענ

רביירש הינג  תונמאל ע'ש  תיאטיסרבינואה  הירלגה 
ןייטשנייא תניפ  ןונבל  םייח  ןיטנא , רכיכ  ביבא , - לת תטיסרבינוא   : תבותכ

 03-6408860 : ןופלט
14:00–10:00 ו  ' , 21:00–11:00 ה ' , 19:00–11:00 ד ' : א-' תוליעפ תועש 

תישפוח הסינכה 

 

תרגסמב סנכ  הקיטנגו //  תולכירדא 
יאני דוד  לש  ותכורעת 

םיעגר םייתלשממ // '' תונורכיז  ''
השדעל דעבמ  הלשממ  ישאר  ייחב 

יושירה ןחבמל  זכורמ  הנכה  סרוק 
םילכירדאל

רתאב םיעלסמ  הארשהב  ץע  תתקב 
ל '' וח טקיורפ  הדנקב //  יקס 

יבצעמ ליטסקט //  דוביעב   D3
הריצי יכילהת  םיגיצמ  ליטסקט 

םינווגמ

 // ןמרפפוק השמ  ואדנל , תילגיס 
תונמאל יבוהא  לאגי  ףסואמ  תודובע 

, ללח לש  תוסיפת  תוליחמ // '' ''
ןמז בחרמ ,

תיבב םינבל  תמירעכ  תיארנ  תיזח 
ל '' וח טקיורפ  תיווכב //  תוריד 

ילספ ףועמו // '' חרוא  לע  םולח  ''
הלאינד תינמאה  לש  הקימרק 

יאלוזא

תפישח תליאב //  תואמצע  סופמק 
םילכירדא

תיכוכז חופינ   // Liquid Glass
די תדובעב 

 // םימש ילב  םיבכוכ  האושב –  תודלי 
םשו דיב  השדח  הכורעת 

 // היגרואגב יתביבס  לספו  הפק  תיב 
ל '' וח טקיורפ 

יתש עמ //  ' גמ  - SUBORTUS
ןתוא רבחמה  רבע  תויחמ  תוינמא 

ןתודלי תיבל 

דרוג ןונכתל  תורחתב  םיכוזה  וזרכוה 
תויורחת ינשדח //  םיקחש 

תושדחה תורתוכ  לכל 

םדוק  ] דומעל  רוזח  ]

קובסייפ תובוגת   
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 [ 0 םישלוג [  תובוגת   

וז  העידיל  םישלוג  לש  תובוגת  הז  בלשב  ןיא 
 ! ביגהל ןושארה  היה 

 

 
הבוגת   תפסוה   

: םש  

( הבוח אל  ) "ל : אוד  

: הבוגתה ןכות   

: הלימה תא  ודילקה   
    

 [ םאפס םוסרפ  תונכות  םוסחל  וז  הקידב  תרטמ  ] 

 ::: הבוגת חלש  ::: 

ןורחאה שדוחב  רתויב  תופצנה  תושדחה   
ריינ לע  תוברועמ  תוקינכטב  תודובע  ןושארה //  וקה  אוה  שחנ 

תילגעמ הלכלכל  חתפמכ  בוציעה  אשונב  האצרה  הסירעל //  הסירעמ 

םיטקיבוא לש  הרקו  תיטילנא  הניחב  ךרד  תוימיטניא  רחא  שופיחב  קרמ  יסוי  רתוי // '' בורק  ''

תישילשה םעפב  עובשה  םייקתה  רשי  קחצי  סרפ  תקנעה  סקט  ןייטצמ 2014 -  רמג  טקיורפ 

ל '' וח טקיורפ  םירובד //  תרווכמ  הארשהב  רופגניסב  הטיסרבינוא  סופמק 

דקונמ ללחב  השדח  תיתצובק  הכורעת   // untitled dots com

תוטשפומ לוחכמ  תוכישמ  ןיבל  םייביטרוגיפ  םייומיד  ןיב  חתמ  תובקע // '' ינמיס  ''

לאיומא תירונ  תבצעמה  לש  טקיורפ  תפישחו  ןויאר 

ריפש לב  לש  דיחי  תכורעת   // SUBORTUS

םידלי תוגצהל  ימואלניבה  הפיח  לביטספ  תרגסמב  םיטנדוטס  לש  תוזרכ  תכורעת 

םיבצעמ תפישח  חותיפ //  הילצרהב  החפשמ  תיב  ץופיש 

ל '' וח טקיורפ  ןיסב //  הרוסאה  ריעה  לומ  תויבמופ  תוריכמ  תיב 

ןוצירק דינואל  ןמאה  לש  תיכוכזב  תבשחמ  תכאלמ  המוסק // '' תופיקש  ''

הבוקל םוליצ  תועסמ  ימשר  תכורעתב   Urbanica תצובק ירבח  ינפל //  עגר  .הבוק 

יאתיג וינומ  ןואיזומב  השדח  הכורעת   // URBANISM INDUSTRIAL תשעותמ תוינוריע 

 ? םויה תרקיב  םימורופה -  תכרעמ   
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דאקוטוא ידומיל 
פושוטופ ידומיל 

רויצו  םושיר  ידומיל 
תופרוצ ידומיל 

ליטסקט הנפוא  בוציע  ידומיל 
םוליצ ידומיל 

דאקוטוא פיט 

עוצקמ ישנא 

םילכירדא
םינפ יבצעמ 

ןינב יסדנהמ 
םיצופיש ינלבק 

ףונ ילכירדא 
םייתישעת םיבצעמ 
םייפרג םיבצעמ 
תוימדה יעצבמ 

םילדומ ינוב 
הינב חוקיפ  לוהינ / 

 

תועדומה חול 

םישורד
הדובע שופיח 

ןלדנ תוריד -  חול 
םירכומ םינוק - 

 

םירצומו תורבח 

ףוציר
תותלד

היטבמא ירזיבא 
טוהיר
םיחבטמ
תונולח

דרשמ טוהיר 
יונו הניג 

הרואת
ץע

ןג טוהיר 
הקימרק
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ןבא
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תולוגרפ
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םימורופ
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הינב םורופ 

םינפ בוציע  םורופ 
הקורי הינב  םורופ 
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םימ םורופ 

ריווא גוזימ  םורופ 
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סבג םורופ 
תיכוכז םורופ 

יופיצו יופיח  םורופ 
ןבאו שיש  םורופ 

ואדיו - וידוא םכח  תיב  םורופ 
תיראלוס היגרנא  םורופ 
ידרשמ טוהיר  םורופ 

"א 38 מת םורופ 
תוגרדמ םורופ 
םיחבטמ םורופ 

םיד " ממו ןוגימ  םורופ 
תותשרו םיבשחמ  םורופ 
םירטולפו תוספדה  םורופ 

דאקוטוא םורופ 
תוימדה םורופ 

פא ' צקס םורופ 
פושוטופ םורופ 
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