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  תקציר
  
. פרדס חנהב בבית הספר "שבילים" םלהכיר מקרוב את תרבות היומיוביקשתי עבודה זו ב

כמי . שמעויותיומלמקום ולשאלות הנוגעות התחושות וה ברים,סההיומיום חומק ואיתו ה

להבין את  רציתי , בהיותי מורה לאמנות,של בית הספר שחולפת במעברים ומשתמשת במבנה

מה לעומק המצלמה ולנסות להבין  דרךלהתבונן . בחרתי בחטף פוגשתשאני  והמצבים תמונותה

מנסה מחקר זה  פרשנות אישית.לה יע המציאות בה אני לוקחת חלק ולהצבמסגרת  אני רואה

של  יםמעברבהשונים שצולמו אילו משמעויות ניתן לחלץ מהצילומים  -להתמודד עם השאלה 

  .של בית הספרבשגרת היומיום  ,מבנהה

 תות,יהכהמיועדות מבחינה אדריכלית למעבר בין  ,התרחשותבזירות בהתבוננות בחרתי להתמקד 

לחלקו של המבנה בחיי גם מיום מעלה שאלות הנוגעות חיי היובחינת  .האגפים והקומות

המרחב בזמן  -  המעבר בארכיטקטורה של מבנה, שניהםחללי חיי היומיום וגם  .בו המשתמשים

ואינם הבחירה  "פוטוגניים"ימת, הם לא בהכרח מסו מאופיינים בחוסר נראות -והמרחב הפיזי 

רה ותוכנית לימודים, אך המעבר הוא חסר מונוכחים  רגילה תהיבכ תיעוד צילומי.הפופולארית ל

המעבר הוא  גלויה לעין.ה כלשהייתית ילימודית או חוו ,ממסדית מטרהלאינו מכוון ו השגחה

הן וחוד משלו עבור המשתמשים, הן ביצירת אקלים ותכונה מקומית טיפוסית למקום ישטח בעל י

  דני לראות., שמחקר זה לימאוניברסלי בעל משמעותכערך ארכיטקטוני צורני 

מחקר זה עשוי לעניין מורים המעוניינים להשתמש במתודולוגיה ייחודית בה יחקרו את סביבתם 

יותר עם הסביבה  יםרבה והיכרות טובבשיתוף התלמידים, יגלו שמעבר לתובנות יוביל המחקר לִק 

נים בנוסף עשוי המחקר לעניין אנשי חינוך וסוציולוגיה המתעניי. בה הם חווים את היומיום

 יוכלו להתרשםחינוך  יארכיטקטים של מבנ כמו כן .בתהליכים ותופעות בחברה הישראלית

אינו בעל פונקציה של תנועה בלבד, בכלל. המעבר מעבר חללי  לגבימהמקרה הפרטי של "שבילים" 

        .ברמות שונות של תוכן וצורה אלא מהווה זירת התרחשות הראויה להתייחסות ועדכון

. חזותי-פיאתנוגרהמשלב שתי סוגות: פנומנולוגיה ו ,איכותניולוגית המחקר הוא מבחינה מתוד

 עבודתימקום אני עורכת את המחקר בשמאחר , עצמי מחקרכ ניתן להגדירו גם יחד עם זאת

   .וממצאיל מציעה פרשנות אישית ואף מכירה את המרחב באופן יומיומילאמנות ה כמורה

בחקר תרבות שדות שונים. תיאוריות מ נים תיאורטייםהנשען על עוג תחומי- ןיזהו מחקר ב

בחברה, גישות תכנוניות של כערך  ספרהבית תפישת וניתוח סמיולוגי, תיאוריות בצילום  ,יומיוםה

   .במרחבי מעבר משחקתיאוריות ו בתי ספר



  

, באמצעותו אני מתבוננת בשדה ככלי מחקר עיקרי צילוםנעשה שימוש ב זה מחקר חזותיב

שימוש נרחב  נעשהובכך ההתרחשות בזירות השונות  אחר מאפשר מעקבילום הצ .המחקר

קריאה ואת "ה ,כתיבה" בעצם יצירת הדימוי בצילוםה"המחקר זימן לי את באוריינות החזותית. 

   .הניתוח והבנת משמעותו של התצלוםהתיאור, בשלב  -  ענוח "יפהו

ערכתי ניסיונות צילום  2010 ארסמ-חודשים פברוארהבמהלך  :שלביםבשני  תהליך הצילום נעשה

מהלך בבשתי את ההחלטות המתודולוגיות. יימות וג, בהם חיפשתי את הזירות המסומוקדמים

אורחיי גם צילמו במקביל  תמונות. 300-בזירות שנקבעו כ צילמתי 2010 מאי-החודשים אפריל

ת בית ספר. המאגר מזכירו ,, חברה, מורה מחנכת)תות ג', ד', ו'ימכ(למחקר: ארבע תלמידות 

ייצוג צילומים ראשיים ל 10 - 6לבסוף נבחרו ו ,שוניםשלבי מיון צילומים עבר  600-הראשי שכלל כ

  במחקר.סמיולוגי הניתוח מיקוד הל ,מציאותקטגוריות שחולצו מצילומי ה

הוויית הרחוב הוויית הרחוב. ממזכירה דימויים  תצלומיםמניתוח התמונת המציאות המשתקפת 

החלל הוא חלל באופן הזורם והפקוק שלה. בחלל מעבר שהשתלטה על המציאות התרבות משום  -

כולו המבנה עצמו  אלא ,בתוך המבנה אחד לשניממקום משום שהוא מאפשר תנועה מעבר לא רק 

מניתוח אליו נשוב בצהריים. אל הבית  ,תחנת מעבר בין הבית שממנו נפרדנו בבוקרכמשמש 

אינם חונים בו שמשתמשים  נםיש .זמני בסדר היום "חנייה מקום"כספר נתפס הבית  ,הצילומים

שמע יעם ה ., המתנהאתר נדידה מבעד לתצלומים בדימוי של ימתפרש בעיני, אלא הוא בנחת

המרחב המשמעותי יש ו .תחנת רכבת אלמרחב ציבורי אחר, אולי ל שולחת הקונוטציה ,הצלצול

למשל מרחב  בהווה.הבית ספרית ארכיטקטורה עבור המשתמש הולך ונבנה אל מחוץ לגבולות ה

מרחב המצוי מבעד למסך ויכול מרחבי משחק, מרחבים מדומים, , תוירטואלימציאות אינטרנטי, 

       אחר.רחוק פנימה או החוצה אל מקום  ולשאוב את נוכחות

א ול כתרמיל טיוליםכיום מעוצב תיק בית הספר  .התיק הואשעלו מן הצילומים הדימויים אחד 

נזרק וננטש במקומות שונים כשלא  גם הוא. נדודיםאווירת הדבר המחזק את , כילקוט ספרים

ערך  יבהכרח בעל םאישי אינהחפץ וה הצרכן .בעליומהי זהותו ומה ערכו או חשיבותו עבור ברור 

                התיק כמטונימיה של התלמיד. .כבוד ושמירה ,הראוי להגנה

חלל  יצירתכ זה נראהדימוי  .סדרל לשקט, ילדיםשיקף צורך של השר אדימוי היא  דוגמה נוספת

הם בתוך המבנה הקיים. חלופי מבנה הילדים גופם יוצרים  תנוחתבאמצעות של עצמם, חדש 

של אני רואה בזה חיפוש  .בקבוצהאו להתאגד להתבודד לשחק, מחפשים להסתתר, להתנתק, 

בתוך מבנה ראשי  הבחירה במעבר ,עם זאת יחדבית הספר. תוך והפרטיות בהבית, הביטחון 

על המתרחש  כלשהוגם מידע  שתתפים (תוך כדי משחק)למ הכמקום למשחק קבוצתי, סיפק

אולי גם ו ,כוללבמרחב הציבורי המתחדש מה מה שקורה, מימד של שליטה על הוא סביבם. מידע 

  להפגין נוכחות וכוח.

  

, שמתאים לו מבנה ארכיטקטוניל חינוכי אולוגיבין מבנה אידי קשריםלבדוק הלאה יהיה מעניין 

  מעבר לדימוי החזותי.היומיומי  ימוששערך לו כיצד יוצרים אפיון וייחוד בעל משמעות

יומיומי  קיוםמהו השיח ש"הבית" צריך לקיים עם "הספר" למציאת  נשאלת השאלה,לסיכום 

  ואילו מעברים יצמחו משיח זה. משותף,משמעותי 

  

  

 


