
יונה פרידמן



על האיש

.הונגריה, בבודפשט1923נולד •

עבר את מהלך השואה בהונגריה תחת  , יהודי•
.עלה לארץ. השלטון הנאצי

לומד ארכיטקטורה  . בישראל–1945-1957•
.בטכניון

.מהגר לפריז ומתגורר שם מאז-1957•

:מתחיל לפרסם את המניפסטים שלו–1958/9•

•The Mobile Architecture

•The Spatial City

אלא  אינני אוטופיסט "
"'תקנהחסר אופטימיסט '

עם אפשרות של  , יחידת דיור בסיסית–" קופסאות ניידות":חקר

(1949)ים לשנות את סידור הקירות /הדייר



נקודות יסוד למחשבה

העקרונות של המוסדות , בזמנים המודרניים•
–החברתיים משתנים בתדירות גבוהה 

מוסד המשפחה והנישואים•
זכויות הקניין•
"משותף"הזמן ה•

.  האדריכלות העכשווית אינה מבטאת זאת•
בניינים מתוכננים לעמוד במשך דורות  

.שלמים

 Mobile–" ארכיטקטורה גמישה"•
Architecture” "–  ארכיטקטורה שמסוגלת

.להשתנות
ניסיון למצוא דרכים לפתרון בעיית הדיור בצפון אפריקה  :חקר

(1956)באמצעות חומרים זולים ופשוטים , של אחרי המלחמה



"גמישהקבוצת מחקר לארכיטקטורה "-GEAMקבוצת 

בדוברובניק9-הCIAMביקורת כנגד מפגש •
(.TEAM 10, ס'סמיתסון)

,  "ניידות"על דיברו TEAM 10-ה•
אך היו " שינוי"ו" גדילה", "התפתחות"

.מעורפלים מדי

.  שאיפה לנסח קווים מנחים ברורים•
.התבססות על כלים מדעיים

שאיפה לתכנון קוהרנטי•

העיר כמקום מפגש , התייחסות לזמן הפנאי•
.בין אנשים



Spatial City-עיר מרחבית 
Mobile Urbanism–אורבניזם גמיש 

האופן בו בני האדם חווים את זמן הפנאי  •
.שלהם משתנה

שינוי ועיצוב סביבת המגורים : עיסוק אפשרי•
.האישית

,  על הארכיטקטורה לאפשר לאנשים ליזום•
את הדרך בה הם חיים  , באופן עצמאי

.ומשתכנים



דרישות מהעיר הגמישה–עקרונות התכנון 

"  מחסה"הקונסטרוקציות המשמשות ל•
–( מקומות שהייה)

מינימום מגע עם הקרקע•

.ניתנות לפירוק והעברה•

י  "ע, שינוי צורה והרכבה , ניתנות לפירוק•
.הפרט הבודד

המפגש עם ' נקודות הביסוס הן נק•
.התשתיות

.אפשרי ממרחבי השהייהמירביבמרחק •



דרישות מהעיר הגמישה–עקרונות התכנון 

.רגלית בלבד–תנועה פנימית •

.מוגנים ממזג האוויר–מסלולי ההליכה •

קהילות  /מכוניות לתנועה בין היישובים•
.בלבד

:דגש על מרחבי ציבור•

ומרחבי  " סטטיים"הבחנה בין מרחבים •
".הליכה"

'החלפה וכד, הגגות ניתנים להזזה•



טכניקות–עקרונות התכנון 

הסטרוקטורות בעלות עמודים מוארכים •
"(רגליים"ארוכות )במיוחד 

הסטרוקטורות עשויות ממסגרות מרחביות  •
.מימדיות-תלת

עבור –סטרוקטורות מכילות –החללים •
".תאי מגורים"

–סטרוקטורות נושאות –הפלטפורמות •
.עבור נשיאת תאי המגורים וצרכים נוספים



מסקנות וסיכום אמצעים–עקרונות התכנון 

להשתמש בטכניקות הקיימות להקמת •
מרחבים עירוניים זמניים מהסוגים  

.שמוקמים ומפורקים על בסיס תקופתי

.רצוי ללא אובדן חלקים וחומרים•

טכניקות המאפשרות תזוזה והעתקה של  •
.על בסיס קבוע, תשתיות

קלים  , יש להשתמש בחומרים ורכיבים זולים•
.פירוק והעברה, להרכבה



מקבץ תמונות



https://www.youtube.com/watch?v=Xo2VYIFYR0A

רעיונות קרובים באותו זמן

Constant Nieuwenhuijs: New Babylon
.בתפיסה–ההבדל . פרויקט מקביל•

ConstantYona Friedman

"מלמטה"תכנון "מלמעלה"תכנון 

https://www.youtube.com/watch?v=Xo2VYIFYR0A


רעיונות קרובים באותו זמן

מטבוליזם יפני

Yamanashi press 
center,
Kenzo Tange

Shinjuku project,
Arate Isozaki


