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 תכנו� אדריכלי

 התפיסה הרעיונית של התכנית

 מבוא

משלב היוזמה ומסירת הפרוגרמה למתכנ ועד התכנו , עוסק בתכנו" תכנו אדריכלי"המקצוע 

 .הסופי

החל מהיבטי� תחיקתיי� דר� גורמי� , התכנית נוגעת בכל התהליכי� הקשורי� בתכנו מבני�

 .סביבתיי� וכלה בתכנו מפורט

להבי , כזי בלימוד מקצוע האדריכלות ומביא לידי ביטוי את יכולתו של ההנדסאינושא זה הנו מר

 .ולמצוא את דרכו המקצועית

 מטרת התכנית

בד , לגרו� מוטיבציה למחשבה עצמית יצירתית, מטרת התכנית להקנות כושר חשיבה תכנונית

 .בבד ע� יכולת קבלת ביקורת וביצוע הנחיות

לעבד גופי� וחללי� ולבטא רעיונות , היכולת לעצב חזיתותבסופו של תהלי� יושגו ההבנה ו

 .טכנולוגיות ועיצובי� מקוריי�, תו� שימוש נכו בחומרי�, בהירה וברורה, בצורה גרפית

 מבנה התכנית

312בהיק� של , )ד"י–ג"בכיתות י(יילמד במהל� שתי שנות לימוד " תכנו אדריכלי"המקצוע 

 :שעות לפי הפירוט הזה

 . שעות120ג בהיק� של "תה יבמהל� כי .1

 . שעות192ד בהיק� של "במהל� כיתה י .2

 .ד בזמ ה יוקדשו שעות ההוראה לבחירת נושא לפרויקט הגמר ולעיבודו"בכיתה י

 אמצעי הוראה

הסברי� ודיוני� ועל שעות , התכנית בנויה על בסיס שעות הוראה עיוניות המיועדות להרצאות

 .אפשרות לבטא את עצמוהתנסות המיועדות לתת לסטודנט 
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סרטוני� וכל אמצעי המחשה , תכניות, ההוראה תלווה בדוגמאות חזותיות כמו מצגות מחשב

 .אחר

 .במהל� הלימוד יצאו הסטודנטי� לסיורי� מקצועיי� במבני� המתאימי� לנושא הנלמד

 .ההוראה תתבצע דר� ניתוח פרויקטי� קיימי�

 : מו אלמנטי� שנלמדו במקצועות השוני� כגובתרגילי התכנו ובפרויקטי� העצמיי� ייוש

פרספקטיבה , גרפיקה, חומרי בנייה, עיצוב פני�, מערכות בניי, תחיקת הבנייה, פרטי בניי

 .והדמיה

כדי לשת� את הסטודנטי� , בסיכו� כל תרגיל או פרויקט ייער� דיו קצר לגבי כל העבודות

 .ולהתמודד יחדיו

על הסטודנטי� לשמור את החומר . ס למקצוע תכנו פרטי בנייחלק מתרגילי התכנו ישמשו בסי

 .על מדיה מתאימה במהל� כל שנות הלימוד

 .אינטרנט ומקורות אחרי�, יש לעודד שימוש במאגרי מידע
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 מפרט נושאי הלימוד

מספר השעות   הלימודפרקי

 

 ג"כיתה י

 ש" ש5 –זמ� א  מבוא .1 1

 י�מערכת קשר, ממדי�, הפונקציה .2 14
 

 1תרגיל מספר  .3 14
 

 עיצוב צורת הבניי� .4 6
 

 2תרגיל מספר  .5 25
 

כ"סה 60
 

  

 

 ש" ש5 –זמ� ב  השפעת נתוני השטח והסביבה .6 18

   ניתוח פרויקט קיי�– 3תרגיל מספר  .7 12

   בנייה למבנה קיי�– 4תרגיל מספר  .8 30

כ"סה 60
 

 

 ד"כיתה י

 ש" ש6 –זמ� ג  ניותהשפעת המערכות הטכ .9 6

   תוספת בנייה על גג קיי�– 5תרגיל מספר  .10 18

   מבנה חד קומתי– 1פרויקט מספר  .11 48

כ"סה 72
 

   

 ש" ש5 –זמ� ד  תלת קומתי/ מבנה דו– 2פרויקט מספר  .12 60

   

60 

 ש" ש5 –זמ� ה   פרויקט גמר– 3פרויקט מספר  .13

   

כ כללי"סה 312
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 הנושאי� פירוט

 ג"כיתה י �

 פרקי הלימוד שעות

   

 זמ� א ) התנסות3 +יוניות ע 2(ש " ש5 

 מבוא 1

 1 

 

, סקירה כללית של תהלי� הבנייה מקבלת הפרוגרמה

 בתכנית בניי� עיר ועד התכנו� המפורט בירור הנתוני�

 

 2  ממדי ומערכת קשרי, הפונקציה 14

 2.1 הזיהוי פונקציות מתו� פרוגרמה נתונ 2

5 2.2 

  

  

  

 

 קביעת שטחי� וממדי�

 ,קנה המידה האנושי לצור� קביעת אלמנטי� –

, גודל�, מיקומ�, כלי� סניטריי� וריהוט :כגו�

 המרחקי� ביניה� הנקבעי� בהתא� לגו� האד�

 היחס בי� אור� לרוחב בהתייחס לממדי� ולשטח –

 )חלל(היחס בי� שטח לגובה  –

 היחס בי� פעילויות שונות בחלל אחד –

 

 2.3 מערכת הקשרי� בי� הפונקציות השונות 5

 

 דירוג הקשר ביניה� על פי קריטריוני� שוני� –

 מטרדי�, זיקה פיזית: כמו

 

 2.4 תרגול בניית סכימת קשרי� על פי פרוגרמה נתונה 2

 3  1תרגיל מספר  14

  

  

  

  

  

  

 

 :אחד מבי� הנושאי� האלה

 בית� מגורי� לשומר –

 ותי� בירידבית� שיר –

 בית� שירותי� והלבשה למגרש ספורט –

 ר" מ40שטח המבנה עד 

בניית סכימת קשרי� , הכנת פרוגרמה: התרגיל יכלול

 וסרטוט התכנית

 1:50מ "תוכ� תכנית קרקע וחת� בקנ
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 פרקי הלימוד שעות

   

 4  עיצוב צורת הבניי	 6

  :המעבר מ� הפרוגרמה ומערכת הקשרי� לעיצוב הצורה 

2 

פלסטיות של (צורות פשוטות לעומת צורות מורכבות 

 )הבניי�

4.1 

 4.2 ביטוי האופי הקונסטרוקטיבי בעיצוב צורת הבניי� 2

 4.3 ניצול וביטוי של חומרי בניי� 2

 5  2תרגיל מספר  30

  

  

  

  

  

 

 :אחד מבי� הנושאי� האלה

 דלפק שירות עצמי ומקו� הסבה, קיוסק ובו מטבחו� �

 י� ובכללה תחנת עזרה ראשונהסוכת מציל בשפת ה �

 ר" מ60שטח המבנה עד 

, בניית סכימת קשרי�, התרגיל יכלול הכנת פרוגרמה

 בדגש על הנלמד בפרק עיצוב הצורה תכנו� המבנה

 1:50מ "חת� ושתי חזיתות בקנ, גג, תוכ� תכנית קרקע

 

כ זמ	 א"סה 60  

   

 במ	 ז ) התנסות3+יוניות ע 2(ש " ש5 

 6  השפעת נתוני השטח והסביבה 18

 :הגבלות בנייה מתוק� תכנית מפורטת 8

 גובה מרבי וכולי, קווי בניי�, אחוזי בנייה

 6.1 

ייעודי קרקע במגרשי� , שירותי� ציבוריי�, דרכי גישה 4

 חשמל וכולי, ביוב, מי�(תשתית קיימת  ,סמוכי�

 6.2 

כיווני רוח (י� אקל, טופוגרפיה: נתוני המגרש ואופיו 6

 ומטרדי� נו�, )ושמש

 6.3 

 7  ניתוח פרויקט קיי� – 3תרגיל מספר  12

 הסטודנטי� יבחרו בית מגורי� בבנייה רוויה 

בצילומי� ובמלל תו� דגש על , הניתוח ילווה בתכניות

התכנו� הקיי� לנתוני תכנית מפורטת  מידת התאמת

 שבתוק� ולתנאי� הסביבתיי�
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  הלימודפרקי שעות

   

30  8 

 

 תוספת בנייה – 4תרגיל מספר 

ר לבית " מ�40בשטח של כ) צימר(תוספת יחידת אירוח 

 קרקע צמוד

, ניתוח המגרש והסביבה, התרגיל יכלול הכנת פרוגרמה

 1:50מ "חתכי� וחזיתות בקנ, תכניות הכנת

 1:250מ "תכנית העמדה ופיתוח בקנ

 

כ זמ� ב"סה 60  

 

 ד"כיתה י �

 פרקי הלימוד תשעו

   

 גזמ�  ) התנסות3 +יוניות ע 3(ש " ש6 

 9  השפעת המערכות הטכניות 6

 9.1 התייחסות למערכות תנועה אופקיות ואנכיות 2

2 
 9.2 התייחסות לנכי

2 

, חשמל, ביוב, התייחסות למערכות טכניות מי�

 מיזוג אוויר וכולי, תקשורת

9.3 

 10  על גג קיי
תוספת בנייה  – 5תרגיל מספר  18

 

תוספת חדר על הגג כולל שירותי� לדירה הנמצאת 

 בבית משות� בקומה עליונה

 1:50מ "חזיתות בקנ, חת�, כנית גגת, הכנת תכנית

צנרת מי� , מיקו� הכלי� הסניטריי�: נושאי� להדגשה

ת מבחינה תפקודית וקונסטרוקטיביתהמדרגו מיקו�, וביוב

 

 11  1פרויקט מספר  48

 

 : חד קומתי אחד מתו�מבנה

 מועדו� תנועת נוער –

 מועדו� ספורט –

 אכסניית נוער –

הפרויקט יפורט ברמה של תכניות לביצוע תו� ישו� 

, פרטי בניי�: כגו�, במקצועות השוני� אלמנטי� שנלמדו
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 פרקי הלימוד תשעו

   

יקה גרפ, שטח פיתוח, תורת הבנייה, תחיקת הבנייה

 )פרספקטיבה(ועיצוב תלת ממדי 

 וב החזיתות ועיבוד החללי� עיצ:נושאי� להדגשה

כ זמ� ג"סה 72  

  

 דזמ�  ) התנסות3 +יוניות ע 2(ש " ש5 

 12  2פרויקט מספר  60

 

 :תלת קומתי אחד מתו�/מבנה דו

  קומות3בית דירות ב�  –

 מרכז מסחרי שכונתי דו קומתי –

 מרפאה שכונתית דו קומתית –

ו� הפרויקט יפורט ברמה של תכניות לביצוע תו� ייש

, פרטי בניי�: כגו�, במקצועות השוני� אלמנטי� שנלמדו
יקה גרפ, שטח פיתוח, תורת הבנייה, תחיקת הבנייה

 )פרספקטיבה(ועיצוב תלת ממדי 

  עיצוב החזיתות ועיבוד החללי�:נושאי� להדגשה

 

כ זמ� ד"סה 60  

  

 הזמ�  ) התנסות3 +יוניות ע 2(ש " ש5 

 ר פרויקט גמ– 3פרויקט מספר  60

 13 

 

 בחירת פרויקט אישי שיהווה בסיס לפרויקט הגמר –

 הכנת פרוגרמה –

ובכלל זה התייחסות , ניתוח המגרש והסביבה –

 אקלימית

 1:100מ "הכנת תכנית פיתוח בקנ –

, חתכי�,  של הקומות1:100מ "הכנת תכניות בקנ –

 חזיתות

 הכנת סכמה סטטית –

 

כ זמ� ה"סה 60
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