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ושפחתהש םיללח 

, ךא .ונחנאש  יממ  דרפנ  יתלב  קלחכ  הווארל  םתוא  גיצהלו  ונלש  תויזטנפהו  תובהאה  תומולחה , םיביבחתה , תא  תחקל  תונמדזה  אוה  םירופ 
הביסמהשכ .דבלב  תורצק  תועש  המכל  אל  םא  דחא , םויל  קר  ונתוא  תשמשמ  התנכהב  ונעקשהו  הדיפקב  ונרחבש  תשופחתה  ונרעצל ,

בוליש תאז , תמועל  .ןוראב  הרזח  תוכוראה  םיינזואהו  רתכה  האפה , תא  ןסחאלו  ונלש  םיליגרה  םידגבל  רוזחל  ונילע  רמגנ , גחהו  תמייתסמ 
עיתפמ ללח  רוצילו  ןמז , ךרואל  םירופ  גח  לש  המוסקה  השוחתה  תא  רמשל  ונל  רוזעל  לוכי  תיבה  יללחב  הארשהו  היזטנפ  לש  םיטנמלא 

, םכלש תוישיאה  תא  הצוחה  האיצומה  תשופחתב  תיבה  תא  שיבלהל  ולכות  טוהירו  םירזיבא  םיעבצ , םירמוח , תרזעב  .וב  תויחל  ףיכש 
.היהתש לככ  העיתפמו  תינועבצ  תפרטומ ,

: תיבה בוציעל  רתאב  דוע 

תיבב תויח  לבנרק  יתחפשמה : םובלאהמ  הארשה 

הזה תיבה  תא  .םוקמה  וא  דגבה  ץפחה , םדאה , לש  רופיס  םירפסמ  הרובע  םוליצהו  בוציעהש  הריבסמ  תקרב  ןורש  תמלצהו  תבצעמה 
םרובע רוציל  התצר  איה  .רבחתה  אל  תיפוסה  האצותב  והשמ  ךא  תיבה , ןונכתב  תובר  העיקשהש  הריעצ , החפשמ  רובע  הבציע  איה  רוכרכב 

.ילארטינל ינועבצ  ןיבו  ןשיל  שדח  ןיב  תיבב , םינושה  םירוזאה  ןיב  תולובג  שוטשט  לש  טפסנוקב  הרחב  ןכלו  עיגרמו , ףטוע  ימיטניא , בחרמ 
, תיבה תא  גצייל  ידכ  יתחפשמה , םובלאה  תונומת  רחא  תוקחתהלו  הזה  םידוגינה  שגפמ  תא  שיגדהל  התצר  איה  תיפוסה  האצותה  דועיתב 

.םיריידה יכרע  תאו  ובוציע  רובע  ורחבש  יטתסאה  ןונגסה 

תקרב ןורש  בוציע  .היינש  די  רוזבאו  טוהירל  שדח  טוהיר  ןיב  בוליש 

תקרב ןורש  םוליצ :
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תומלועמ םימגדו  תורוטסקט  םיעבצב , ליטסקט  יבוליש 

תקרב ןורש  םוליצ :



תיתחפשמ תוסנכתהו  חוריאל  לודג  ןחלוש 

תקרב ןורש  םוליצ :



דורווב ועבצנו  וצפושש  היינש  די  תואסיכו  יטמרד  טפט 

תקרב ןורש  םוליצ :



וידוטס ימרכ  לבנע  -moms&me : תושופחת תקרב , ןורש  בוציע : .הילע  חוורתהל  לכות  החפשמה  לכש  תקנפמ  הפס  :

תקרב ןורש  המליצו : הבציע  םוליצ :

תוכיסנ רדח  הוואנה : יתרבג 

הלביק איה  םהשב , התחפשמ  םע  תררוגתמה  שמח  תב  הכיסנ  הריעצה , החוקלה  םע  ןהכ  הזילע  םינפה  תבצעמ  לש  שגפמ  תובקעב 
םוקמ םע  הדליה , תא  ןייפאמש  ללח  רוציל  התיה  תירקיעה  הרטמה  .היסורב  תויוכיסנו  יאול ה-16  תארשהב  יסאלק , תוכיסנ  רדחל  הארשה 
םע ריהב  קוטסיפ  קוריו  דוינ  קסרפא , תנמש , לש  תוינועבצ  לע  טלחוה  .תושופחתל  םוקמו  הלש  תובובה  ףסואל  יואר  ןוסחא  הת , תביסמל 
יוטיב ידיל  אבש  בהזה , רתכ  אוה  ללחב  טלובו  יתועמשמ  טנמלא  .םישפשפה  קושבו  תורחבנ  תויונחב  ופסאנש  םיטרפ  הברהו  בהז , תועיגנ 

.ונממ ךפשנה  ךר  דב  םע  ןוליווה  הצקב  לשמל 



ןהכ הזילע  - בוציע תב 5 , הנטק  הכיסנל  ישנו  יסאלק  רדח 

םיירפא היא  םוליצ :

ןהכ הזילע  - בוציע .תובובה  ףסואלו  תושופחתל  םוקמ 

םיירפא היא  םוליצ :

בהז טעמו  קרקרי  דוינ , קסרפא , תנמש , ינוג 



םיירפא היא  םוליצ :

םישפשפה קושבו  תורחבנ  תויונחב  ופסאנש  םיטרפ  הברה 

םיירפא היא  םוליצ :



ןהכ הזילע  - בוציע .בוהז  רתכ  ךותמ  ךפשנ  ןוליווה 

םיירפא היא  םוליצ :



ןהכ הזילע  - בוציע רדחב , היח  תחא  הכיסנ  קר  אל 

םיירפא היא  םוליצ :

םיאמי רדח  תטייש 13 :

יטנמור לויט  איה  םכילע  הבוהאה  תוליעפה  םילקדו ? לוחכ  םי  בוהז , לוח  םילג , שחר  לע  םימלוח  תוקוחר ? תוצראל  תובשחמה  םע  םיגילפמ 
.םכל םיאתמה  טפסנוקה  קוידב  אוה  טישהו  תואמיה  תארשהב  רדחש  הארנכ  תוחפל , תולאשה  תחא  לע  ןכ  םתינע  םא  םיה ? תפש  לע 

חורב ףפונתמה  שרפמ  םימדמה  םיכר  םיליטסקטו  םייביטרוקד  םינגוע  םילוכת , םינווג  תרזעב  תיבה  יללחל  העיגרמה  םיה  תריווא  תסנכה 
.הארשהו עגור  טקש , תצק  גישהל  םכל  רוזעתו  הדובעה  תא  השעת 



םיה תפש  לע  תבשל  ומכ  טעמכ 

םוליצ : Paul Raeside, housetohome.co.uk



ןיטשדלוגב גישהל  תואמיה , םלוע  תארשהב  ריק  ייופיח 

ןסניר קול  םוליצ :



םיה םלועמ  היצרוקדו  םילוכת  םינווג 

ןסניר קול  םוליצ :

סקימוק תריד  םיכשמהב : רופיס 

יפ לע  םיצור , םהש  יפכ  םתיב  תא  בצעל  םילוכי  ףוס  ףוס  םהש  היטאורקב  הזה  תיבה  ילעב  וחמש  תורוכש , תוריד  המכב  ורגש  רחאל 
לש תונטק  תועיגנ  םע  ןבלו  רוחש  לש  םייפרג  םינווגב  בצעל  וטילחה  תוחפ מ-90 מ"ר , הלדוגש  הרידה , תא  .ישיאה  םמעטו  םהיביבחת 

םיטסקטב שומיש  הברה  חבטמה , תורגנו  טוהירה  תוריקה , יבג  לע  הקיפרג  תרזעב  .טרא  - פופהו סקימוקה  םלוע  תארשהב  םיקהוב , םיעבצ 
.תיסחי הטושפ  העקשהב  םהיתומולח  תריד  תא  ורצי  םה  הצירק , םע  רוזבאו 



עבצ תועיגנו  ןבל  - רוחש ינוג 

םוליצ : apartmentthera



תורגנה יבג  לע  םייפרג  םייופיח 

םוליצ : apartmentthe

השוטנ גג  תיילעב  תיגוז  הטיווס  רואל : ךשוחמ 

, ץעמ ולוכ  יושעו  ולדוגש 45 מ"ר  ללחה , .תקנפמו  תראומ  תיגוז  הטיווסל  שוטנה  גגה  תיילע  ללח  תא  ךופהל  וצר  םהייחל  תונשב ה-50  גוז 
תרפסמ רימז  ןרוק  תבצעמה  .וצפושש  םינשי  םירזיבא  םע  בלושש  שדח  רוזבאו  ךר  ליטסקט  תישיא , המאתהב  תורגנ  תרזעב  ךפהמל  הכז 

ץע םע  הדיחאו , הריהב  םיעבצ  תמכס  לע  הרימשו  ןבלב  ץעה  תורוק  תעיבצ  תרזעב  ורבגתה  םה  וילעו  ירקיעה , רגתאה  היה  ללחה  הבוגש 
לספס םיבר –  ןוסחא  תונורתפ  ובלוש  ןותנה  ןטקה  ללחה  תא  בטיה  לצנל  ידכ  .בהזו  בוהצ  ינוג  לש  תולק  תועיגנו  ףשפושמ  הארמב  עובצ 

.הסינכה דצל  לודג  ריק  ןוראו  היזיוולטל  תחתמ  םיטישכתו  םירזיבאל  תוריגמ  םיילענל , ןוסחא  ןורתפ  בלשמה  הבישי 



רימז ןרוק  - בוציע ןבלב , ועבצנ  ץעה  תורוק 

ריבס יאמ  םוליצ :

רימז ןרוק  - בוציע בהזו , בוהצ  תועיגנ  םע  רוזבא 

ריבס יאמ  םוליצ :



רימז ןרוק  - בוציע ףשפושמ , הארמב  ןבל  ץע  בוליש 

ריבס יאמ  םוליצ :

רימז ןרוק  - בוציע לספסל , תחתמ  םיילענ  ןוסחא 

ריבס יאמ  םוליצ :



רימז ןרוק  - בוציע הטיווסב , הצחרה  רדח 

ריבס יאמ  םוליצ :

ךופה  ללח  תואלפה : ץרא 

לע ונלש  תורכומה  תוסיפתה  תא  רגתאמש  יביטנרטלא , ללח  רוציל  רתה  תירגולבהו  תבצעמה  הטילחה  םידלי , רדחכ  רוקמב  שמישש  ללחב 
ללח תריציל  תלדו , תורגסוממ  תונומת  הרואת , יפוגב  הטשוק  הרקתהו  ןבלבו , רוחשב  הקמד  יחיראב  הפוח  תוריקה  דחא  .הכישמה  יקוח 

, ללותשהל ןהלש  ןוימדל  תתלו  קחשל  ולכוי  הלש  תודליה  ובש  םוקמ  רוציל  התצר  איהש  הריבסמ  איה  .וארתש  רתויב  ףרטומה  םיקחשמה 
.תידממ תלת  תחא  הילשא  ולוכ  אוהש  רדח  ןרובע  הרצי  ןכלו 



ךופהה רדחב  הת  תביסמ 

םוליצ : heatherholme.com



הרקתה לע  הרואת  יפוגו  תונומת  תלד , ריקה , לע  ףוציר 

םוליצ : heatherholme.com

ןומראב  רדח  ומכ  םיכלמה : יכלמ 

תא רוציל  רשפאש  ועדתש  יאדכ  זא  תיסאלקה , הפוריא  לש  םיראופמה  תונומראב  םירוקיב  איה  "ל  וחב םילויטב  םכילע  הבוהאה  תוליעפה  םא 
לש בוליש  ךא  ונבור , רובע  תגשומ  יתלב  איה  תונומראה  ירדח  תא  תנייפאמה  טוריפה  תמר  םנמא  .תיבה  יללחב  םג  הזה  רישעה  הארמה 
םתאש שיגרהל  םכל  ורזעי  לוחכו  םודא  בהז , לש  םיקומע  םינווג  בולישו  םינבאב  ץבושמו  קירבמ  רוזבא  םידחוימ , ריק  ייופיח  רישע , ליטסקט 

לש תואנקויד  םע  היינשה  תבזילא  הילגנא  תכלמ  תארשהב  הטיווס  ובציע   HBA London וידוטס אמגודל  ןאכ  .ןומראב  רקוב  לש  םיררועתמ 
.הכולמה סכ  תא  םלוה  ירמגל  .םיבהזומ  םירומיגו  םיקהוב  םירמוח  רועב , דפורמ  לספס  םע  היונב  השינ  תוקיתע , תוארמ  הכלמה ,



ךלמ ומכ  שיגרהל 

בוציע םוליצ : -HBA London, םוליצ : freshome.com



היינשה תבזילא  הילגנא  תכלמ  תארשהב  הטיווס 

בוציע םוליצ : : HBA London, םוליצ : freshome.com



םיבהזומ םירומיגו  םיקהוב  םירמוח 

בוציע םוליצ : -HBA London, םוליצ : freshome.com

אופק הצחר  רדח  הקיטקרטנאב : שפח 

ןמזה םע  הנתשמ  םינוחרקה  תרוצ  .הצחר  ירדחל  טוהיר  תייצקלוק   Ko+Ko דרשמב םילכירדאה  ובציע  םינוחרקהו  םימה  טנמלא  תארשהב 
איפקמ ללח  בוציעל  היטבמאו  רויכ  ןורא  תללוכה  היצקלוקה  הננכות  םתארשהבו  הרוטרפמטו , חור  ומכ  םביבסש  םייעבטה  םייונישה  יפ  לעו 
ונחנאש ןיימדל  ונל  רוזעלו  רתויב  ןנערמ  תויהל  לוכי  אופק  םגא  לעמ  םינפ  ףוטשלו  חרק  שוג  ךותב  חלקתהל  ונלש , ומכ  המח  ץראב  .דחוימב 

.הנשה לכ  גלשומו  אופק  הבש  הקוחר , ץראב  םייח 



םינוחרקו םימ  תארשהב  אופק  הצחר  רדח 

םוליצ : kokoarc

חרק תייטבמאב  חלקתהל 

םוליצ : kokoarchitects.com



אופקה םגאה  לעמ  םייניש  חצחצל 

םוליצ : kokoarchitects

ןקתנו ונל  ורפס  הבתכב ? תועט  םתאצמ 
םכלש קובסייפל  תורישי  םירופיסה  לכ  תא  ולבקתו 
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