
:  טיעון מרכזי

, אף על פי כן. פרויקטים בסגנון זה לא נתנו אלטרנטיבה אמיתית ולא אתגרו את צורת המגורים המקובלת
.יותר מהבינוי בפועל, לפרקטיקות המתוארות ולצורות הבינוי שיצרו יש חשיבות סימבולית רבה

ספרות פופולארית ואקדמית בנושאי בינוי  , כתבות ופרסומי עיתונות ומגזינים: באיזה נתונים השתמש הכותב
.צילומי פרויקטים, נגד-ותרבות

סקר ארכיוני: כיצד נאספו הנתונים

.עושה סקירה היסטורית של האירועים להצגת תופעה  ולגיבוי הטיעון

Reading California

margaret crawford



שאמורה מצד אחד לבטא אורך חיים אחר מהמקובל , מציגה את התופעות של ניסיונות יצירת ארכיטקטורה חדשה
.ומצד אחר לייצר תרבות חדשה של מגורים ובכך לתמוך בשינוי תרבותי

(ניתן להגיד שעל אף האקספרימנטליות נקודת המוצא היא מאוד מודרניסטית ומקובלת בזמנו)

קליפורניה . מציגה קשר של נסיונות דומים ליצר אורך חיים חדש ונסיוני לאתוס מקומי, בבחינת ההקשר המקומי
י נסיונותייהם "בכל דור היו אנשים שניסו לחשוב מחדש על חייהם וע(. לבן)נחשבה למקום חסר הקשר היסטורי 

.האישיים להשפיע על החברה

.בקליפורניה90ל60-מציגה שני תופעות כמאט הפוכות בשנות ה

קליפורניה נתפסה בינהם כמקום לא  . קבוצה אחת התבססה על מהפכנות ושינויים אוטופיים מבוססי טכנולוגיה
.כבול במסורת ושמרנות

קליפורניה ללא היסטוריה גלויה נתפסה כהזדמנות להתחבר . קבוצה אחרת חפשה חיים פשוטים ואוטנטיים יותר
.לטבע



(  Buckminster Fuller)הקבוצה הראשונה של ניסיונות במגורים צמחה הרבה בהשפעת שיתוף הפעולה בין פולר 
Whole Earth Catalog (WEC.)" חזרה לטבע"נגד ו-ומגזין עשה זאת בעצמך של תרבות

הקטלוג קידם רוח רווחת שפולר יצגה שטכנולוגיה יכולה לפתור כל בעיה ומדע מציע לנו שליטה מלאה של 
.סביבתנו וגורלנו

פולר ניסה לקדם את פתרונותיו להגשמת החזון על ידי טכנולוגיה יעילה ויעול משאבים אפשר יהיה להסיר 
.ושעתיד האנושות תלוי בישום רעיונותיו. גבולות מדיניים והפוליטיקה תהפוך להיו לא יעילה

פולר התנגד לפרוורים והערים וצורות המגורים שהציע אמורות היו להתפרס באופן אחיד  -בבחינת תכנון עירוני
.עצמאית ומספקת את צרכיה, פ המדינה כאשר כל יחידה היא ניידת"ע

Whole Earth Catalog

מציגה שיתופי פעולה ברורים בין אנשי מעש והוגים לעיתונות מגזינים והוצאות לאור קטנות שניסו לקדם שינוי 
.תרבותי



(  Buckminster Fuller)הקבוצה הראשונה של ניסיונות במגורים צמחה הרבה בהשפעת שיתוף הפעולה בין פולר 
Whole Earth Catalog (WEC.)" חזרה לטבע"נגד ו-ומגזין עשה זאת בעצמך של תרבות

הקטלוג קידם רוח רווחת שפולר יצגה שטכנולוגיה יכולה לפתור כל בעיה ומדע מציע לנו שליטה מלאה של 
.סביבתנו וגורלנו

פולר ניסה לקדם את פתרונותיו להגשמת החזון על ידי טכנולוגיה יעילה ויעול משאבים אפשר יהיה להסיר 
.ושעתיד האנושות תלוי בישום רעיונותיו. גבולות מדיניים והפוליטיקה תהפוך להיו לא יעילה

פולר התנגד לפרוורים והערים וצורות המגורים שהציע אמורות היו להתפרס באופן אחיד  -בבחינת תכנון עירוני
.עצמאית ומספקת את צרכיה, פ המדינה כאשר כל יחידה היא ניידת"ע

Dymaxion house



. הכיפה בעיני פולר היתה למבנה היעיל היותר ולכן יש לישמו לכל מטרה

Geodesic Dome

כיסוי חלק ממנהטן-הצעה EXPO 67–ב "ביתן ארה מגורים



.  Sun Domeפרסמו תוכניות פשוטות לבניה עצמית של Popular Science(1966 )מגזינים כגון 

Popular Science



הרצאותיו של פולר ופרסומי מגזינים הביאו לאדריכלים וחובבנים לעשות ניסויים בבניה של כיפות גאודזיות  
ועד לחומרים ( עץ)החל ממסורתיים , ולעשות ניסויים בחומרים שונים( איקוסהדרה ואוקטהדרה)וצורות אחרות 

(קצף ועוד, אלומיניום, ניילון ממולא גז, פלסטיק)חדשניים 

Lloyd kahn כיפות היו למנוסים בארץ17בנאי וקבוצת תלמידי תיכון אחרי בניה של

-פיברגלס ופוליווד–ערכה לבניה עצמית 

Bill woods- Dyna Dome

–כיפה מאלומיניום וכריות ויניל מלאות ניטרון 

Jay Baldwin

Swami Kriyananda–בכל הארץ Sun Domesבניית 



(. כולל משלוח)הבנאים החובבנים מנסים בצורות שונות ומפרסמים את ניסיונותיהם בהפצה עצמית בדולר 

-Bill woodsמשתמש בקליטה סולארית פאסיבית , מבנן מגורים מאלומיניום ועץ Zomes

Domebook Domecookbook Zome Primer



עולות צורות חדשות ומוקמות  . מתקימים מפגשים קהילתיים של בוני כיפות לדיונים ושיתוף ידע אלטרנטיבי 
.Yurt-ו Teepees-ממסורות אחרות

whiz bang quick city (69)

Domecookbook Zome Primer

Woodstock (72)



.במקביל כיפות נכנסות כחלק מתוכניות לימוד סטודנטים לאדריכלות



הנגד  -המוני אבל הבינוי בפועל למגורים של קבוצות תרבות-י יצור תעשייתי"פולר הציע את פתרונותיו בישום ע
.וביצור יחידני( עץ)והבנאים של הכיפות היו מחומרים מסורתיים 

.התחילו לסמל את המעבר למיינסטריםLifeי מגניזים מקובלים כמו "בניה של כיפות יוקרה ופרסום ע

Lloyd kahn- western marin country

שקיעת הכיפה

Kahn(73 ) אחרי תקופה של הצלחה מציג במאמרוsmart but not wise- את הבעיתיות של בנית כיפות
,  בחציצה-וכלפי עיצוב פנים, הרחבה ותוספת לכיפות, לדבריו יש בכלל קשיים בפיתרונות בידוד נזילות. למגורים

כך שבסוף בניה למגורי קבע בכיפות לא זולה מבניה . אור ובכלל פרטיות, ריח, בידוד רעש, התאמת ריהוט
.קונבנציונלית

ומפסיק  ( מינסטרים מקדם צרכנות המונים-אופטימיסט-לדבריו טכנו)בהמשך הוא מתנער מתמיכתו בפולר 
.להוציא לאור את ספריו



קבוצה זאת מזכירה בהצהרותיה את  . עצמית-צומחת הקבוצה השניה של בניה73במקביל ובהתחזק אחרי 
ובכלל ( בלעדית עץ)מחומרים טבעיים , ביטוי אומנותי אישי, חזרה ליצור עצמי ידני-קבוצות האומנות והאמנות

.התנגדות לתיעוש

,  העצמית בונים מבנים בסגנונות אישיים-בוני הבניה, בשונה מההתארגנויות הקהילתיות של בוני הכיפות
.במגרשים גדולים ולמשפחות בודדות, בחלקים מרוחקים

.פיזור הפרוייקטים התבסס על מציאה של קרקע זולה ולכן באזורים מרוחקים ומנותקים



י פרסום ספרים והרפרטואר החומרי והצורני גדל בהשראת ספרו של "גם אופי בניה זה קיבל היכרות ציבורית ע
Bernard rudofsky(אף על פי שלא התכוון לכך.)

shelterhandmade houses a guide
to the woodbutcher’s art

arcitecture without architects



מים  , מזון, תנועה זו העלתה שאלות סביבתיות מהותיות סביב אנרגיה-בדיון והפרקטיקה האדריכלית המקצועית
ובכלל  , שימוש במקורות אנגיה ירוקה וחימום סולארי פאסיבי, בניה ירוקה, והעלתה נושאים כמו קיימות, ופסולת

.הפרקטיקות הקשורות בנושאים אלה

Earthship

דעיכת התופעה

.  עם שינויים כלכליים התופעה דעכה וסממנים של תרבות נגד הפכו להיות לקלישאה מגוככת80-בשנות ה
.הכיפות הפכו להיות רטרו ושוב צצו כבניית קסם



ביקורת

:הביקורת מבחינה בתופעת של קבוצות היפים ותרבות נגד כ

גברים אקדמאים ממשפחות עמידות שיכלו להרשות לעצמם הרפתקעה הצורות מגורים ועיסוק מקצועי לא 
.מקובל

כאשר בפועל ההיפים היו  , מבני העץ והכיפות היו כסממן הבדלה של ההיפים מחבריהם למעמד הסוציאקונומי
 Thank god for hippies. you could sell them. חומרניים לא פחות פשוט מוצריהם היו הצורה קצת שונה

anything  .

של יחידים מסופקים שניסו למקסם את  . ההיפים ותרבות הנגד על נסיונותיהם היו תופעה של מעמד ביניים לבן
החירות שלהם ובפועל לא תמכו מספיק ברפורמות ומאבקים חברתיים ששיפרו את חייהם של העניים ומיאוטים  

.בערים ובכפרים



..קצת מהשפעות הכיפה

תודה


