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 תאור הקורס   
  

 היא הכרות עם הכלים הבסיסיים של האדריכלות. 'לתכנון אדריכלי בשנה אמטרת הסטודיו 
 הלימוד משלב סדרה של תרגילים השזורים אחד בשני, מסוגיות יסוד עד סוגיות מורכבות יותר.

 נושאי הלימוד הם : תהליך היצירה האדריכלי, מקורות השראה , תהליכי חשיבה ותהליכים 
 אינטואיטיביים , הבנת עולם הצורות, התאמת צורות לתכנים ופרוגרמה , קנה מידה , חומר , 

 אור וצל , פנים וחוץ ,רצפה , גג , קיר , פתח , מקום ומעבר.
 מתן כלים לתאור מבנה תלת ממדי בדו ממד : תוכנית , חתך , חזית.

 וט.התלמידים יתנסו בכלי הבעה כגון : רישום , בניית דגמים ושרט
 מ"ר עם קרוגרמה לבחירתו של התלמיד. 50הנושא יהיה תכנון מבנה קטן ,כ  – 'סמסטר א
 מ"ר . 200הנושא יהיה מבנה ציבורי בקונטקסט עירוני בשטח של כ   - 'סמסטר  ב

 
 

The goal of the first year design studio is to familiarize the student with basic tools of architecture. 
The studio  combine a series of exercises that relate one to the other. 
The exercises address a variety of architectural issues , from very basic ideas to complex challenges. 
We will explore the process of the architectural creation , the sources of inspiration , intuitive and 
rational thinking , understanding to potential of materials , light and shadow . We will look carefully at 
building elements , the interior and exterior , the floor and roof , the walls and windows , and the 
choregraphy of entrances , space and arrival. 
The studio will focus on providing the tools of describing in two dimensions , three dimensional form: 
plan  , section and elevation. Different techniques will be employed: 
Free hand sketching, hard line drawing,  model building and collages. 
During the first semester students will design a small building , about 50 sqm. and the program will be 
developed together. 

 



 

 

During the second semester students will design a public building in an urban context. 
Addressing   issues of form and context. 

 
 

  

 
 :דרישות הקורס  

 נוכחות והשתתפות במפגשים השבועיים , כולל סיורים , הכנת חומר להנחיות תכנון , הגשות
 ביניים והגשה סופית הם חובה.

 תוכן ההגשה הסופית יכלול : תיאור קונספט, תוכנית סביבה , המחשות תלת ממדיות , 
 , מודל ותאור תהליכי תכנון , תיאור מחקר , תכניות , חזיתות , חתכים , רישומים , צילומי מודל

 ערוכים בגיליונות עם הקפדה גראפית ואסטטית.בקנה מידה לפי ההגדרה של המנחים , 
 אין לבצע את עבודות התכנון בזוגות . עבודות איסוף מידע וחקר הרקע תוכל להשעות בצוותים,

 לפי אישור מראש של המנחים . הכל
 
 
 
 

 
 :מרכיבי הציון הסופי 

 הציונים יקבעו לפי השיטה הנהוגה ומקובלת בבית הספר.
 הציונים כוללים את העבודה של התלמיד לאורך כל הסמסטר ולא רק את התוצר הסופי.

הציונים משקפים גם את תרומתו של הסטודנט לסטודיו גם ברמה הלימודית וגם ברמה הבין 
 כל תלמיד יקבל בנוסף לציון מספרי , הערכה כתובה ו או מילולית ממנחי הסטודיו , אישית. 

 הכוללת הסבר מפורט של התקדמותו לאורך הסמסטר.
 

 )נתון לשינויים(נושאי הקורס 
 יוקדשו לתרגילי מבוא ,מחקר , ובניית פרוגרמה .שבועות הראשונים ה ששת

 הראשי והשבועיים האחרונים של הסמסטרששת השבועות הבאים יקדשו לתכנון הפרוייקט 
 מיעדים להכנת ההגשה הסופית .

 יתכן שינוי של החלוקה בהתאם לתוכנית המפורטת של מנחי הסטודיו. סיורי שטח ישולבו 
 במהלך הסמסטר .
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