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סטודיו XS >>> דירות מגורים קומפקטיות



סטודיו XS >>> מבני מגורים



סטודיו XS >>> מבני ציבור



תערוכות >>> הפיל הורוד >>> 2017

> התערוכה התפרסמה בעתונות ארצית
> הופעה במספר תוכניות טלויזיה

> בערב הפתיחה ביקרו בתערוכה מאות אנשים
> התערוכה הוצגה בגלריית זהזהזה לאדריכלות בנמל במשך חודשיים והייתה

   מוקד למבקרים רבים.
> עם התערוכה הופק ספר פרוייקטים.

> התערוכה קיבלה חסות מחברות רבות בניהן: Mody, ח.ג.סחר, מיזוג+...
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תערוכות >>> אות האדריכלות הישראלית >>> 2018



> מדד להערכת מידת הפונקציונליות והקומפקטיות של תכנון חללים
> המדד הושק בהרצאה בהיכל התרבות תל-אביב בפני קהל נרחב.

> לאחר הרצאה זו הוזמנו להרצות על המדד ועל קומפקטיות בעיריות, עסקים, מוסדות אקדמאים והרצאות פרטיות.
> בשנת 2018 זכינו עם המדד בפרס אות האדריכל בקטגוריית אדריכלות המחר. 

> השנה שימשנו כשופטים בתחרות אות האדריכל בקטגורייה זו

תערוכות >>> אות האדריכלות הישראלית >>> 2018



 המדד מורכב מ-7 רכיבים: 

1 | קרבה למרכז עירוני 
אנו מאמינים שמיקום היחידה בסביבה אורבנית הוא חלק אינטגרלי מהיכולת שלה להיות קטנה. ובמילים אחרות, 

עירוניות היא הרחבת היחידה.

2 | מ"ר לנפש 
בניית בית במידות המתאימות לצרכינו הנה משימה ראויה המשמרת את משאבינו ומאפשרת לנו להשקיע יותר בכל 

מ"ר.

3 | עלות למ"ר 
ויתור על שטח לטובת יכולת השקעה גבוהה יותר בכל מ"ר. כתוצאה מכך, אפשרות לחומרי גמר טובים, תכנון 

איכותי ופתרונות מדויקים.

מדד הקומפקטיות 



4 | חללים חופפים
ביכולתם של החללים החופפים להגדיל באופן משמעותי את השטח היחידה הנתפס.

5 | חללים מוגדרים
במקום ספירת חדרים, נייצר חללים איכותיים אשר אינם דווקא סגורים כבעבר. כשם שכבר איננו מבצעים פעולה 

אחת בזמן נתון, כך הגדרת הפעולות לכדי חדרים מצמצמת את אופן השימוש בהם.

6 | חללים ארוזים
בתקופה זו של ציפוף והתכנסות, כשכל מטר יקר כל כך, הן כלכלית והן מבחינת קיימות ושמירה על משאב הקרקע, 

אין עוד פריווילגיה לייצר חללים שאינם נצרכים באופן יומיומי.

7 | ייעול תנועה
יש להמעיט בשטחי תנועה ריקה או להוסיף תוכן שיהפכו לשימושיים. כך נגדיל את השטחים השימושיים במגורים.

מדד הקומפקטיות 



סטודיו XS נבחר להשתתף בסטודיו המחקרי של מנהל התכנון ולהוביל את 
פרויקט יחידת המגורים הישראלית

ייעוץ עבור מנהל התכנון >>> סטודיו IPLAN >>> חקר יחידת המגורים הישראלית



XS Interiorsקריאייטיב, ליווי, הנחייה, הובלת הצוות

XS Power

ניהול, לו"ז ופגישות

הסטודיו >>> נעים להכיר

XS ArchitectureXS Me

XS Me Interiors XS Interiors XS Architecture

XS Labs



“The limits of my language are the limits of my world” 
Ludwig Wittgenstein

שפה | קנה-מידה



פרוגראמה חוויות וערכים



פרוגראמה חוויות וערכים

52מ"ר שטח חוץ + 8מ"ר קירוי
האם מקבץ גנים יכול לקבל ערך מוסף מקרבת 

חדרי כתת הגן? ערכים של שיתוף פעולה. עבודה 
משותפת. גמישות בשימוש.



פרוגראמה חוויות וערכים

האם הגננת בכלל משתמשת? אולי הזדמנות 
לספריה? עבודה אישית שקטה?



פרוגראמה חוויות וערכים

מה עם מבואות החוץ? מקום לעגלות? לקפל את 
המטרייה? איפה מחכים לילדים? איך נפרדים? 

האם אפשר להציץ או אטום?



פרוגראמה חוויות וערכים

הזדמנות לעבודה 1:1 / אזור שקט 



פרוגראמה חוויות וערכים

כיור אחד נמוך לילדים. למה הוא בכלל נוצר? איך 
נעודד עצמאות?



גני לווינשטיין | גני תקווה





1 רחוב הגעה לכתות
2  מבואות חוץ מקורה

3  מבואת פנים
4  חלל גננת

5  מטבחון ופינת יצירה
6  חלל כיתה מרכזי

7  יציאה מקורה לחצר משחק
8  ממ"ד וחדר אחד על אחד

9  שירותים
10  חצר משחק עצמאית גילאי 3

11  גינת חקלאות חינוכית
12  חצרות משחק צמודות
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טקסים גדולים







פירוק המחסן והרכבה מחדש | טקסים קטנים





גני אפריקה | גני תקווה











טקסים קטנים (מקום ל…)    וחפיפה בגובה









גני האקליפטוס | גני תקווה





זיקה ושייכות



המטבחון התפרק | אזור "מלוכלך" ברשות :)









גני דרך התקווה | גני תקווה





גן ילדים תלת-כתתי

2014

2018
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