
                             
   

 

 
 

 שם המרצה: אורי בן צבי 

 מספר הקורס: 

 קיץ -שם הקורס: מחנה חוף 

  beach summer camp שם הקורס באנגלית:

 

השיעור מורכב מהרצאות פרונטאליות , דיון סביב אופן הוראה: 

 השיעורים ודיונים קבוצתיים.החומרים שהסטודנטים הכינו בין 

  4שעות שבועיות: 

 נ"ז 5.2נקודות זכות: 

ימים לחוף הים  2-3נכונות להשתתף בהגשה משך  דרישות קדם:

 התיכון.

 

הקורס מתמקד בסביבה בה שני צרכים סותרים נפגשים מטרת הקורס: 

הרצון לחויה טבעית ומגע בלתי אמצעי עם הטבע ולמולו הרצון  –

נת לצרכי המשתמש. הקורס יבחן את בנוחות ובסביבה המכוו

הקונפליקט הנ"ל ודרכו את הגבולות הטבעיים של ההתערבות 

 העיצובית.

 

למרות היות המחנה סביבה מלאכותית מהותו היא הנגשת  תכנים:

אינטראקציה ארוכת טווח עם העולם הטבעי )במקרה של הקורס 

רור בבעלת  קונטרסט  ,מחד ארעית סביבת החוף( תוך הצעת מערכת 

מאידך , )היומיומית( המאפשר מגע עם הטבע למציאות המובנית

 משתמש.\ולנוכח שני אלו מערכת המאפשרת קיום נוח לשוהה

נקודת המפגש אדם טבע תסקר בקורס דרך שורה של בדיקות 

 סביבה אותן יתכננו הסטודנטים ויבצעו בחוף הים.\לאובייקט

The campsite, although artificial in essence, aims to 

enable its inhabitants an ongoing encounter with the 

natural environment. This environment and point of 

encounter need be simultaneously – inviting and 

comfortable while enabling a first hand encounter with 

nature. The course aims to explore this intriguing 

environment through design proposals which will be 

checked on the beach. 

יהיו מטלות עיצוב בין שיעור לשיעור, עומס העבודה מטלות: 

יהיה תלוי בעניין וברצון של המשתתפים לצאת לשטח ולהציע 

הצעות עיצוב קונקרטיות בשטח. זהו קורס המתמקד בהתנהלות 

בשטח וכנגזרת יתבקשו הסטודנטים להגיע לחוף לפחות פעם הנבחנת 

 בשבועיים בזמנם החופשי.

 

 

 

 

 

 



                             
   

 

 
 

  – פירוט מפגשים

 ראשון 8/3      .1

 ראשון 3//8      .2

 ראשון 3//8      .3

 ראשון 3//8      .4

 ראשון 88/3      .5

 רביעי 8/3      .6

 ראשון 3//      .7

 הגשה 88-88/3      .8

 
 

תהיות על מה ההתכווננות של כל  –היכרות והרצאת פתיחה  1מפגש 

 המשתתפים בייחס לקורס

אז מה זה בעצם מחנה ומה בין סוגי המחנות והסביבות  2מפגש 

 צוב שנעשו בבית ובחוף(השונות למחנה. )דיון על תוצרי העי

 דיון על סרט + המחנה ואגפיו , החופשה ותכונותיה. – 3מפגש 

המשך הדיון באיפנון הצרכים של המחנה והתמקדות  – 4מפגש 

 באזורי ההתערבות האשיים )התחלת מיקוד פרוייקט(

דיונים על וסביב מודלים אל מול  –פיתוח בדו ותלת  5מפגש 

 ניתוח צרוכי המשתמש 

הגשת ביניים )בחוף( מודלים ראשוניים הבוחנים את הצעת  6מפגש 

 ההתערבות באזור המיועד

 פיתוח בדו ותלת  7 מפגש

ימים שתכלול הקמת  2-3מצומצמים לטובת הגשה בת  8-12מפגשים 

 מחנה ובדיקת המודלים הפיזיים  בים

 

 

מים בחוף הים , בה יבחנו י 2-3יתבצע בהגשה בת סוף הקורס 

ההתערבויות של הסטודנטים במחנה , תתכן הגשת ביניים בים 

 בהתאם לצורך 

 מרכיבי הציון באחוזים:

 22נוכחות 

 42התנהלות שוטפת משיעור לשיעור  -תרגילים  

 42-הגשה סופית 

 

 חובה נוכחות: 

 (5(,)4)ביבליוגרפיה: 

 

 

Living in motion – design and architecture for flexible living - Vitra design museum  

  

The eadges of the civilized world – Alison Hawthorne Deming 

 
 הנרי דיוויד תורו  –הוצאת מוסד ביאליק  -וולדן 

 



                             
   

 

 
 

 עיתונות :  -מאמרים

 

Dixe wills:"Camping? It should be about the simple life" the Guardian Saturday 16 
April 2011 

 
wills-dixe-outdoors-http://www.theguardian.com/travel/2011/apr/16/campsites 

 

 
 

the Economist , Jul 14th 2011 | From the print edition The Art of Camping: 
The History and Practice of Sleeping Under the Stars. By Matthew De Abaitua 
 
http://www.economist.com/node/18956008?story_id=18956008 

 –סרט 

based on the novel by Alex  .Danny Boyle :irectorD ,Figment Films The beach. 2000  

Garland   
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