
לבניין הזה אין צורה קבועה

Le projet de construction à Dubaï

כל הבניינים שאתם רואים בתמונה, הם בעצם בניין אחד. זהו 
בניין משתנה. הוא משנה את הצורה שלו מדי פעם.

את הבניין תכנן המהנדס הישראלי דיוויד פישר. הוא אומר 
שזה הבניין הראשון מסוגו בעולם.

כל קומה בבניין יכולה להסתובב. בכל קומה יגור דייר אחד 
שיוכל לסובב את הדירה שלו לפי רצונו. ''הדייר יוכל למשל 
לבחור לראות בכל פעם נוף אחר מהסלון שלו'', אומר פישר. 
''מכיוון שכל דייר יסובב את דירתו כל כמה זמן, הבניין ייראה 

שונה בכל פעם''.
כדי שכל דייר יוכל לסובב את הדירה שלו, הבניין צריך הרבה 
חשמל. לכן פישר שם בכל קומה טורבינה של רוח, שתייצר 

חשמל. ''הבניין הזה ייצר את החשמל של עצמו'', אומר פישר.

את הבניין הראשון יבנה פישר בדובאי, והוא כבר קיבל הזמנה 
לבנות בניין כזה במוסקבה.

וכמה תעלה דירה בבניין הזה ? תלוי איזו דירה אתם רוצים. 
הדירה הזולה ביותר תעלה 3.7 מיליון דולר, והיקרה ביותר 

תעלה 36 מיליון דולר !   
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ִ ּבְנָיין ַהֶ ּזה ֵאין צ ּוָרה ְקב ּוָעה ַל

Le projet de construction à Dubaï

ִ ּבְנָיין ֶאָחד. ֶזה ּו  ְ ּבֶעֶצם  ְ ּתמ ּוָנה, ֵהם  ַ ּב ֶ ּתם ר ֹוִאים  ֶ ׁשַא ִ ּבְנָייִנים  ֹ ּכל ַה
ַ ּפַעם. ֶ ׁש ּל ֹו ִמֵ ּדי  ַ ׁשֶ ּנה ֶאת ַה ּצ ּוָרה  ַ ּתֶ ּנה. ה ּוא ְמ ְ ׁש ִ ּבְנָיין ִמ

ֶ ׁשר. ה ּוא א ֹוֵמר  ְ ׂשְרֵאִלי ָ ּדְייִוויד ִפי ִ ּי ְ ּמַהְנֵ ּדס ַה ִ ּתְכֵנן ַה ִ ּבְנָיין  ֶאת ַה
ָ ּבע ֹוָלם. ִ ּבְנָין ָהִרא ׁש ֹון ִמ ּס ּוג ֹו  ֶ ׁשֶ ּזה ַה

ֹכל ק ֹוָמה ָיג ּור ַ ּדָ ּייר ֶאָחד  ְ ּב ִ ּבְנָין ְיכ ֹוָלה ְלִהְס ּת ֹוֵבב.  ַ ּב ֹ ּכל ק ֹוָמה 
ָ ׁשל  ֶ ׁש ּל ֹו ְלִפי ְרצ ֹונ ֹו. ''ַהַ ּדָ ּייר י ּוַכל ְלָמ ִ ּדיָרה  ֶ ׁש ּי ּוַכל ְלס ֹוֵבב ֶאת ַה
ֶ ׁשר.  ֶ ׁש ּל ֹו'', א ֹוֵמר ִפי ָ ּסל ֹון  ַ ּפַעם נ ֹוף ַאֵחר ֵמַה ֹכל  ְ ּב ֹחר ִלְרא ֹות  ִלְב
ִ ּבְנָיין ֵייָרֶאה  ָ ּמה ְזַמן, ַה ַ ּכ ֹ ּכל  ִ ּדיָרת ֹו  ֹ ּכל ַ ּדָ ּיר ְיס ֹוֵבב ֶאת  ֶ ׁש ֵ ּכיָון  ''ִמ

ַ ּפַעם''. ֹכל  ְ ּב  ׁש ֹוֶנה 
ֵ ּבה  ִ ּבְניָין ָצִריְך ַהְר ֶ ׁש ּל ֹו, ַה ִ ּדיָרה  ֹ ּכל ַ ּדָ ּייר י ּוַכל ְלס ֹוֵבב ֶאת ַה ֶ ׁש ְ ּכֵדי 
ֵ ּצר  ְ ּתַיי ֶ ׁש ֶ ׁשל ר ּוַח,  ִ ּביָנה  ֹכל ק ֹוָמה ט ּוְר ְ ּב ָ ׂשם  ֶ ׁשר  ְ ׁשַמל. ָלֵכן ִפי ַח

ֶ ׁשר. ֶ ׁשל ַעְצמ ֹו'', א ֹוֵמר ִפי ְ ׁשַמל  ֵ ּצר ֶאת ַהַח ִ ּבְנָין ַהֶ ּזה ְיַי ְ ׁשַמל. ''ַה ַח

ֵ ּבל ַהְזָמָנה  ְ ּכָבר ִק ַ ּבאי, ְוה ּוא  ְ ּבד ּו ֶ ׁשר  ִ ּבְנָיין ָהִרא ׁש ֹון ִיְבֶנה ִפי ֶאת ַה
ְ ּבמ ֹוְסְקָבה. ָ ּכֶזה  ִ ּבְניָין  ִלְבנ ֹות 

ֶ ּתם ר ֹוִצים.  ִ ּדיָרה ַא ָ ּתל ּוי ֵאיז ֹו  ְ ּבִבְנָיין ַהֶ ּזה ?  ִ ּדיָרה  ַ ּתֲעֶלה  ָ ּמה  ְוַכ
ְ ּבי ֹוֵתר  ְ ּיָקָרה  ַ ּתֲעֶלה 3.7 ִמיְלי ֹון  ּד ֹוָלר, ְוַה ְ ּבי ֹוֵתר  ִ ּדיָרה ַה ּז ֹוָלה  ַה

ַ ּתֲעֶלה 36 ִמיְלי ֹון  ּד ֹוָלר !   

ֶ ּבר 2008 ִמ ּת ֹוְך ִעי ּת ֹון ''ַיְנ ׁש ּוף'' מס' 133 - ֶ ּדֶצְמ
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

construireבונהבנהפעללבנות

être construitנבנהנבנהנפעללהיבנות

tournerסובבסבבפעללסובב

se tournerמסתובבהסתובבהתפעללהסתובב

changerשונהשינהפיעללשנות

se changerמשתנההשתנההתפעללהשתנות

projeterמתכנןתכנןפיעללתכנן

produireמייצרייצרפיעללייצר

Vocabulaire

turbine טורבינה immeuble בניין

vent רוח forme צורה

commande הזמנה fixe קבוע, קבועה

meilleur marché זולה יותר photo תמונה

en fait בעצם

de temps en temps מדי פעם

ingénieur מהנדס

de ce type מסוגו

étage קומה

propriétaire d'appt דייר

selon sa volonté לפי רצונו

par exemple למשל

du fait מכיוון

électricité חשמל

Les traductions sont données dans le contexte
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שאלות

1) מי תכנן את הבניין שבתמונה ? 

   ______________________________________________________________________

2) איפה רוצים לבנות אותם ?

   ______________________________________________________________________

3) למה אי-אפשר לבנות אותם בכל מקום  ?

_____________________________________________________    

4) מה מיוחד בבניינים האלה ? 

________________________________________________________   

5) איך מפעילים את החשמל בבניינים האלה ?  

   ______________________________________________________________________

 
6) כמה תעלה דירה בבניין כזה ? 

_________________________________________________________   
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