
 יושפהיואל 

  פסיכוטרפיסט, יוגיסט,צייר אמן
המתכנן  הוליסטי ואדריכל 
 ...מהלכי חיים



חיפוש   הכלעבורי אדריכלות היא מעל "

מתמיד אחר סביבת שהייה נעימה  

מתוך האמונה כי הגורם החשוב , לאדם

ביותר בעולם הוא האדם וכי כל מה  

נועד עבורו  , שנוצר באופן מלאכותי

 ..."ומתוך מטרה לשפר את איכות חייו



 .ובוחן מהלכי תנועה, כיוונים, בודק דרכי גישה , אני בוחן את השטח ואת הסביבה בה הוא ממוקם, לפרוייקטכשאני ניגש "

 .אני מנסה לחוות את המקום בדמיוני כאילו אני נמצא בו ולחיות את המרחב על כל מימדיו

אני חש . אני מרגיש את הזרימה שהגוף חווה במעבר ממקום למקום. אני רואה ברוחי את חדירת האור ואת המבטים החוצה

 ".במקום עוד להשאראת הטקסטורות שמשפיעות על החושים ומדמיין את התמהיל שגורם לנו לרצות 



כדי שבעלי , אני מתכנן בתים כדי ליהנות מהחיים

 .הבתים ייהנו מהחיים

 .הבתים שלי יפים כדבר שני ונוחים כדבר ראשון



 .בה מכל מקום רואים את הנוף, היה לי ברור שאני חייב לפרוס את הבית פריסה כזו"

 .כל המאוויים שלי כוונו לבלוע את הנוף מכל מקום. רק מה רואים ממנו, לא חשבתי איך הבית נראה



 ..."שאפשר הכיהכי  במירבאלא רצון לחוות את הטבע , עיצוביתהחלטה  היתהזו לא  -הגשר "



 .וזה העניין, בתכנון בתים אני נמצא במגע עם שדות האנרגיה של האנשים



זו הדרך הטובה ביותר . ההעדפה שלי כאדריכל היא שהלקוח יהיה לגמרי כנה איתי לגבי החלומות והצרכים שלו"

 ..."ושזו הדרך היחידה שאנחנו יכולים לעבוד יחד כדי לייצר תוצאה שהוא יהיה מרוצה, עבורנו כדי לעבוד כשותפים

 

 .בית אחד שאי אפשר היה להמשיך ולתכנן אותו עוד קצתאין . מושלםשום דבר לא , אין אצלי שלמות"

 .  להנאהאני יוצר חוויות ויופי כחלק מהמכלול שקשור 

 "...שלמות לא יוצר אצלי תסכולחוסר 



 "...רגש חמימות טבעיות, עובד על התחושות



אני יכול להיות  , הלקוח רוצהברגע שאני באמת יודע מה 

רגיש לרגשותיו ולהבין טוב יותר את איכות החיים שאני 

אני רוכש את אמונו כשהוא מגיע להבנה  . אמור ליצור עבורו

 מה שהוא באמת 

  

. יש תא במוח שלי שהוא שלו , כל זמן שאני עובד עם מישהו 

 מתרוקןהוא , נגמרת העבודה

 
 

 אני משתדל ללמוד את הלקוח ומשתדל להוביל אותו להבנה של עצמו ואת רצונותיו



, המכלול יוצר תחושה, לחומרים ולמרקמים יש משמעות רבה, כאדריכל"

 .השילוב הנכון יוצר את התוצאה הרצויה

, כמו חול, פיתחתי זיקה חזקה לחומרים טבעיים, מההיכרות שלי עם נגרות

וגם , כל החומרים הללו נלקחים מן האדמה. טבעיים וחימרמתכות , אבן, עץ

הם לא מאבדים את המאפיינים שלהם ולא  , לאחר שהם מעובדים וצורה

 ..."הופכים להיות מלאכותי





, שרואה את האנשים מולו, שאינו משתעבד לעיצוב, אדריכל שאינו נאחז בחומר -יואל 

 .....רחב יותר משהם רואים את עצמם


