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תל אביב
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חלל הכניסה של מגדל ארלוזורוב  17לא שגרתי
במידותיו 40 :מטרים אורכו ו 12-מטרים גובהו .הוא
נושק לאטריום שקוף ,העולה לכל  30קומות המגדל.
החלל המינימליסטי והצבעוניות הכמעט מונוכרומטית,
ההרמונית ,משרים רוגע בחלל מורכב מבחינה צורנית
ופונקציונלית ,ניגוד לסביבה העירונית הסואנת.

תכנון
פיצו קדם אדריכלים
בשיתוף
אדריכלית דניאלה שולמן
טקסט
דבר המתכננים
צילום
עמית גרון

מימין — למעלה :דלפק כניסה.
לימינו האטריום ולשמאלו
הספריה
למטה וברקע :דלפק הכניסה
ומבט אל חיפוי גרעיני המגדל
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החזית הפונה לרחוב העמוס 40 ,מטרים
אורכה ,יוצרת מעין הליכה במקביל
לרחוב העירוני .היא חופתה בעמודוני
אלומיניום אנכיים שיצרו מקצב שקט
של שחור ולבן ,בתוכם "שערים" מודגשים ,הממסגרים
את המבט לרחוב .להולכי הרגל ברחוב מתאפשרות
הצצות אל הלובי ,מבעד לחלונות בחזית הרחוב.
חיפוי גרעיני המגדל שאב השראה מעיצוב גינת
הפרויקט וקפלי האדמה שבה ומחזיתו המערבית
של המגדל ,המקופלת .הגרעינים חופו כמשולשים
לבנים ,תלויים על אלמנט קונסטרוקטיבי ייחודי ונראה
שמשנים גוון וצורה במהלך היממה .בחלל הישיבה
האינטימי יותר ,שגובהו חמישה מטרים ,עוטפים
המשולשים גם את התקרה ומשנים לגמר עץ חמים.
בריכת השחייה 50 ,מטרים אורכה ,מייצרת סיטואציה
עירונית ייחודית :בריכה פתוחה ,בלב המרקם
האורבני של העיר ,בקומה רביעית ,המאפשרת
מבט בלתי שגרתי מתוך המים ,אל גגות העיר
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למעלה — מימין :דלפק
הכניסה
במרכז :מבט אל האטרים
וגשרוני המעליות
משמאל :חיפוי ורטיקלי
בחזית לכיוון הרחוב

למטה — מימין :הצצה מן הלובי
לרח׳ ארלוזורוב
במרכז :בריכת השחייה במבט על
משמאל :חלל הכניסה המרכזי.
חיבור לחלל האטריום
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מימין ובמרכז :חלל
הספריה
משמאל :ספסלי במבוק
אמורפיים אל מול חיפוי
קיר הגרעין

תכנית קומת כניסה
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מבט אל חיפי קירות גרעיני הבניין

תכנון פיצו קדם אדריכלים
בשיתוף אדריכלית דניאלה שולמן
צוות תכנון אירנה גולדברג ,דניאלה שולמן ופיצו קדם
אדריכלית אחראית דניאלה שולמן
אדריכלות המגדל משה צור אדריכלים בוני ערים
יזמי המגדל דן נדל"ן קבלן ראשי שותפות אלקטרה אשטרום
פיקוח וקסמן גוברין גבע תכנון תאורה אורלי אברון אלקבס
קיר משולשים תלת ממדי חברת רוברט קומפקט
רהוט דה בוקס גופי תאורה אקסקלוסיב רצפה סי .אר .קונטק
דלפק אסא אלונזו חיפוי קירות נגרות המדביק
אלומיניום אלומקון דק בריכה עץ ועצה
ביצוע בריכה יגל בריכות שחיה שמשיות הרברט

החזית הפנימית הפונה אל רחוב ארלוזורוב
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