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חותיפ הילצרהב  הליו  דוע  אל 
בוציעה תא  םיביכרמ  םיקדה  םיליפורפהו  תופצה  תוגרדמה  הכירבל , םינופה  םייקנעה  תונולחה  החותפה , עקרקה  תמוק 

ולש יקנהו  ידוחייה  הארמה  תא  החפשמה  תיבל  םיקינעמו  יטסילמינימה 
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.םיהמ הכילה  קחרמ  חותיפ , הילצרהב  טקש  רוזאב  וחטשש 400 מ"ר  שרגמ  לע  דמועה  וחטשש כ-400 מ"ר  יטרפ  תיב   : תיכוכזלתיבה תיכוכז  לש  גוגיז  תניפ  םע  החותפ  תיזח  תראשהו  ןולסה  תוניפב  םידומע  לוטיב  ןהב  תועצה , רפסמ  יתעצה  .הלחה  ותיינבש  רחאל  םינפ  בוציע  תושעל  תיבל  יתארקנ  ןוזחה :
סדנהמ םע  רשואש  ןורתפ  תילכירדאלו  חוקלל  יתעצהש  רחאלו  יל , עירפה  לודג  דומע  ידי  לע  םוסח  היהש  הכירבל , טבמה  םג  .רשיא  דלשה  סדנהמש  יסדנה  ןורתפ  יתעצהו  דומע , אלל 

םינופה םילודג  תונולח  םעו  םידומע , אלל  תודרפה , וא  תוקולח  אלל  החותפ , עקרקה  תמוק  היה  ילש  ןוזחה  .םינפה  בוציעב  קמעתהל  ךישמהלו  טקיורפה  תא  תחקל  יתמכסה  דלשה 
.טקשו יטסילמינימ  יקנ , ןונגסב  תאז  לכ  הכירבלו , הניגל  רוביחה  תאו  ללחב  לדוגה  תשוחת  תא  םימיצעמו  ףונלו  הניגל 

.םישדוח : כ-14  ךילהתה ךשמ 
 

הלעמ ליבומ  ינוסכלאה  הסינכה  ליבשו  ריעב  םירוגמל  היינבל  ינייפוא  רומקה  גגה  העונצ , בוחרל  הנופה  תיזחה  .יוליגו  הרתסה  לש  ןידע  קחשמ  ליבומ  , Q3 הנוכמה טקיורפה , תא 
יתחפשמ םג  ראשיהל  חילצמו  הכירבו , רצח  לא  הגרדהב  חתפנש  ללח  ףשחנ  הסינכב  .קהוב  ןבלב  הלודג  ריצ  תלד  איה  הסינכה  תלד  .בוחרה  סלפממ  תיבה  םינפ  תא  הווסמו  הדצהו 

ותואב תוקולח  םומינימבו  םייעבט  םירמוחב  שומיש  תרזעב  רתיה  ןיב  גשומש  ןויקינל , הלודג  תובישח  שי  םזילמינימב  .יבוציע  םזילמינימל  תוביוחמו  ינדפק  ןונכת  תוכזב  ימיטניאו 
.ןולסבב היירפסה  תיינבלו  חבטמב  ץע  רינרופב  יתשמתשה  הביס  התואמ  .םילודג  תיכוכז  תוחולבו  ריקה  רושימב  תותלדב  םיכורא , הרואת  יצירחב  רתיה  ןיב  יתרחב  ןכל  .רמוחה 

(35) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
תינב יתיא  םוליצ : | יוליגו הרתסה  לש  קחשמ 

תינב יתיא  םוליצ :

(25) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
תינב יתיא  םוליצ : | הכירבהו רצחה  לא  הגרדהב  חתפנ  ללחה 



תינב יתיא  םוליצ : | תכתמ  תוליסמבו  תוריקב  םיסיכב  םירתסומ  םייומסה  םינולצה 

תינב יתיא  םוליצ :



תינב יתיא  םוליצ : | תיכוכז תותיזח  םע  לופכ  הבוגב  ןולס 



תינב יתיא  םוליצ :



בוזעל הצור  אל  גוזה  המל  וניבת  תיבה  תא  וארתשכ  : םדוקה רודמב 
ץופישב רודמב  תובתכה  לכל 

תינכותב .תוגרדמה  לש  יכנאה  ללחב  םג  ךשמנ  הצוחה  טבמה  .אלמ  הבוגב  תיכוכז  תותיזח  יתש  םע  לופכ  הבוגב  ןולס  ללוכ   , חוריאה יללח  םיאצמנ  עקרקה  תמוקב  עקרקה : תמוק 
תורשפאמה תיכוכז , תותיזח  תומילשמ  הרוחש  תכתממ  תופצה  תוגרדמה  תא  .תוררוואמו  תולק  תוגרדמ  תונבלו  ותוא  חותפל  יתעצה  .תומוטא  תוגרדמ  םע  רוגס  היה  ללחה  תירוקמה 

.רתסנ תוריש  רדח  םע  ימיטניא  חבטמ  םג  אצמנ  וז  המוקב  .הכירבלו  רצחל  תופצל 

תינב יתיא  םוליצ :

(8) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
תינב יתיא  םוליצ :

(28) תינב יתיא םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
תינב יתיא  םוליצ :

(33) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
תינב יתיא  םוליצ :

https://www.mako.co.il/living-architecture/local-renovation/Article-870ac3582618561006.htm?sCh=4b0a5d1571675310&pId=1543392117&Partner=interlink
https://www.mako.co.il/living-architecture/local-renovation?partner=BreadCrumbs&Partner=interlink


תינב יתיא  םוליצ : | ימיטניא חבטמ 

תינב יתיא  םוליצ : | לכואה ןחלוש  זכרמ  לעמו  חבטמב  יאה  לעמ  הרואת  יספ 

(12) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
תינב יתיא  םוליצ : | םיחרוא יתוריש 

(5) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
תינב יתיא  םוליצ :



תינב יתיא  םוליצ : | ירירווא הארמב  תופצ  תכתמ  תוגרדמ 



םייומסה םינולצה  .תיבב  םילודגה  תונולחה  לש  הללצה  תרשפאמה  םיינוציח  הפפר  יסירת  לש  תכרעמב  יתרחב  םידודמ , הרתסהו  הפישחב  תלגודה  תיטסילמינימה , תינכותל  םאתהב 
איה ךרוצ  הב  ןיאשכו  שומישב , תאצמנו  הפושח  תכרעמה  תויטרפב , ךרוצה  ררועתמשכו  רואה  תועשב  ךכ , .םיפסאנ  םהשכ  לופכה  ללחב  תכתמ  תוליסמבו  תוריקב  םיסיכב  םירתסומ 

.תוקולח םומינימו  דלשב , םייומסה  םיקד  םוינימולא  יליפורפב  שומיש  תוכזב  םיילמיסקמ , רואו  הפישח  תרשפאמו  ןיטולחל  תמלענ 

תינב יתיא  םוליצ :

(23) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
תינב יתיא  םוליצ :

(1) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב



(1) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
תינב יתיא  םוליצ :

תינב יתיא  םוליצ :



תינב יתיא  םוליצ :

(40) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
תינב יתיא  םוליצ :



תינב יתיא  םוליצ :

(49) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
תינב יתיא  םוליצ : | הצחר רדח 



קובסייפב  living-קייל ל ושע  דוע ? םיצור  << 
הנופה תימינפ  תספרמ  תרבוחמ  ןורדסמל  .עקרקה  תמוק  לש  לופכה  ללחב  םוחתה  יתייבוק  הנבמ  ךותב  םייובחה  הצחר  רדחו  םידלי  ירדח  השולש  שי  םייניבה  תמוקב  םירדחה : תומוק 

לש הנישה  רדח  תריציל  לצונמ  הנבמה  לש  רועקה  גגה  הנוילעה  המוקב  .ןולסה  לש  לופכה  ללחה  ךרד  תירוחאה  רצחהו  הכירבה  לא  הפיקשמו  םיללחה  ןיב  תרשוק  ירוביצה , ללחל 
.יתיב עונלוק  רדחו  הצחר  ירדח  ינש  םיפסונ , הניש  ירדח  ינש  שי  ףתרמב  .תיטרפ  גג  תספרמ  רחאה  הדצמו  ץע  תציחמ  ירוחאמ  רתסומה  הצחר  רדח  דחאה  ודצמש  םירוהה 

תינב יתיא  םוליצ : | םירוהה לש  הנישה  רדח  תריציל  לצונמ  הנבמה  לש  רועקה  גגה 

(34) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
תינב יתיא  םוליצ :

תינב יתיא  םוליצ : | ץע תציחמ  ירוחאמ  רתסומה  הצחר  רדח 

(46) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב

https://www.facebook.com/Living-%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-371198306257476/?ref=bookmarks


(46) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
תינב יתיא  םוליצ :

תינב יתיא  םוליצ :

(47) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
תינב יתיא  םוליצ :

(20) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
תינב יתיא  םוליצ :



תינב יתיא  םוליצ :

(11) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
תינב יתיא  םוליצ :

תינב יתיא  םוליצ :

(44) תינב יתיא  םוליצ ,דמלמ זר בוציע ,חותיפ הילצרהב תיב
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