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 לתכנון קומפקטי XS. מדברים בקטנה' מאת סטודיו e(x)tra Small Talkערב דיון במסגרת התערוכה '

 קומפקטי זה הירוק החדש

 יוסי קורי, יפתח הררי, רוני דניאל, עופר רוסמןעם: 

 // הכניסה חופשית 19:00פברואר,  15', דיום 
 

 חופשית// הכניסה  20:00, פברואר 9פתיחת התערוכה: יום ה', 

 אירועי התערוכה

 צמצום מול התרחבותפברואר //  13

  קומפקטי זה הירוק החדשפברואר //  15

 דיור איכותיפברואר //  20

  הרצאה ושיח פתוח  XS Talkערב נעילה: פברואר //  23

 
 רבעהעל 
 הוא ירוק האם ,ירוק בהכרח הוא וקטן קומפקטי האם .ירוקה בניה לבין וקומפקטי קטן תכנון בין הגומלין ביחסי יעסוק זה זה דיון ערב

 לידי באים שהם כפי אלה מושגים שני בין הגומלין ליחסי ויתיחסו ,מעבודותיהם המשתתפים יציגו הדיון במסגרת ?וקומפקטי קטן בהכרח
 .ירוקה ותקינה אדריכלות ,בתכנון ביטוי

 

 משתתפים

 גאוטקטורה סטודיו מייסד ,ירוקה בבניה תמחהל, מאדריכ // קורי יוסי
 - The Natural Step Israelב שותף מייסד-  ,ILGBCב מקצועי מנהל//  לדניא רוני

 ירוקה לבניה יועץ ,אדריכל//  הררי יפתח
  XS סטודיו ,אדריכל //ן מרוס עופר

 

 על המשתתפים

 גאוטקטורה סטודיו מייסד ,ירוקה בבניה תמחהל, מאדריכ // קורי יוסי

  .(Ph.D)מצטיין של המחלקה לארכיטקטורה בטכניון, שם גם המשיך בלימודיו לתואר שלישיאדריכל, בוגר 
 .בפרויקטים אקולוגיים, חבר סגל ומרצה בכיר במחלקה לעיצוב פנים, מבנה וסביבה מתמחה

 .קיימא-לתכנון בניינים בני GeoTectura תכנית עמיתי הסביבה של מרכז השל לקיימות, בעל הסטודיו המוביל קורי הוא בוגר
לשבחים ולפרסים רבים ברחבי העולם, פורסמו בכתבי עת מרכזיים ובספרות המקצועית  המודלים החדשניים שפיתח זכו

 . והוצגו בתערוכות בינלאומית

www.geotectura.com 

 

 - The Natural Step Israelב שותף מייסד-  ,ILGBCב מקצועי מנהל//  לדניא רוני
( מטעם המכון הטכנולוגי M.Sc( ובעל תואר שני בתכנון אסטרטגי וקיימות )B.Archרוני בוגר הפקולטה לאדריכלות בטכניון )

 The Naturalמייסד שותף בארגון  ,( ILGBCבלקינג בשבדיה. כיום הוא מנהל מקצועי במועצה הישראלית לבנייה ירוקה )
Step Israel  ,וכן משמש כיו"ר וועדת התקן הישראלי לבנייה ירוקה. רוני עוסק בחיבור בין קיימות לחדשנות ומייעץ לחברות

רשויות מקומיות, ומשרדי ממשלה. בעבר שימוש כיועץ אסטרטגי לעמותה לכלכלה בת קיימא וניהל את התהליך הישראלי של 
  לבניית סט מדדי קיימות לישראל. OECDוזמת ה י
 

 

 התערוכה על

 . עכשווי ' עבודות בתכנון הסטודיו העוסקות בנושאים שונים של תכנון קומפקטיXSבתערוכה, יציג 'סטודיו 

 ןנכויעיל  מגוריםאופי ל תכנון ועיסוק בתכנון המתייחס -עבודותיו של המשרד נובעות מעיסוקו התמידי בנושאים ומאפיינים שונים של 'קטנות' 

 המשלב בין שפה צורנית, יעילות מרחבית ונוחות אנושית.ומתאים 

ארגז כלים שימושי המהווה   מדד הקומפקטיותולתמוך בתכנון קומפקטי:  , למדודבתערוכה, יציג הסטודיו כלים ייחודיים, אשר מטרתם לקדם

מוכרים מתחומי ותפיסות מושגים , המציג את התאמתם של מעצבת חשיבהשפה  - XSמילון ; ורכת "איכות האריזה" לחללים שוניםלהע

 עולם העכשווי.צורך הרחבת גבולות ויצירת תכנון חדש, המותאם להעיצוב ל
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ומשנה את צורתו  XSבמרכז התערוכה יוצג אלמנט ריהוט אשר תוכנן עבור התערוכה, אשר מדגים וממחיש את רכיבי מדד הקומפטיות ומילון  

 בחלל הגלריה לפי הצרכים השונים בה.

 באמצעות סרטים, תמונות, ומודלים מוחשיים.  בתכנון הסטודיו, עשרה עבודות-שתיםסביב אלמנט זה יוצגו, על קירות הגלריה 

 

 לתכנון קומפקטי XSסטודיו 

אשר מייסדיו, אדריכלים רוני אביצור, עופר רוסמן ואיציק הירש,  תאום למשרד 'הירש רוסמן אביצור אדריכלים'-הינו משרד XSסטודיו 

 בוגרי הטכניון, שמו להם כמטרה לקדם את התכנון הקומפקטי וה'קטן' באופן ייעודי. 

החל מההיבט העיצובי,  - באופן בלתי מתפשרולאופי המגורים העכשווי לבעליו הסטודיו משמש מעבדת לימוד לתכנון אדריכלי המתאים 

   האסתטי וכלה בנוחות ובהתאמה בלעדית.

arch.com/-https://www.xs 
 

 

 הכניסה לתערוכה ולאירועים חופשית. הציבור מוזמן.

 http://zezezegallery.com/index.php?id=82  באתר הגלריה:דף התערוכה ל

 http://zezezegallery.com/events.php?id=308לדף האירוע באתר הגלריה: 

 בפייסבוק:  אירועהלדף 

ופעילויות בנושאי אדריכלות והסביבה הבנויה. הגלריה נמצאת מהווה חלל יעודי לתערוכות  ,2006, הפועלת משנת זהזה גלריה לאדריכלותזה

בנמל תל אביב. מהקמתה אירחה הגלריה עשרות תערוכות, הרצאות ומפגשים מאת אדריכלים ומעצבים מישראל ומחו"ל. לצד  21בהאנגר 

 הגלריה פועלות חנות ספרים המתמחה בספרי אדריכלות.
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