עיצוב

נכנסים לבית בתכנונו של האדריכל פיצו קדם

צלם :עמית גרון

הבית הצף

בריכת שיקוף המשובצת לוחות בזלת גדולים מקיפה את
כל חזיתות הבית במרכז הארץ  -ומייצרת אשליה של ציפה
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מבט על החזית האחורית מהחצר .פתיחות מלאה בין החצר
המרכזית לחללי הפנים וביטול הגבולות בין הפנים לחוץ
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הבית 500 .מ”ר בנויים בקומה אחת
על מגרש של שני דונם במרכז הארץ.
אדריכלות :אירנה גולדברג ,פיצו קדם.
אדריכל אחראי :רז מלמד .אדריכלות נוף:
פנינה חיות וירון רשף.
בעלי הבית“ .מה שאפיין אותם יותר
מהכול הוא תשוקה לאדריכלות איכותית
ומעורבות בתהליך" ,מספר קדם" .הם תמיד
בחרו באופציה ששירתה את העיצוב וגם
תרמו הרבה רעיונות .בהמשך הם ידעו
לשלב בבית עבודות אמנות ,ועד היום כל
פעם כשאני בא לבקר שם יש הפתעות
חדשות של עבודות אמנות ייחודיות”.
סגנון“ .הלקוחות ביקרו וטיילו רבות
בסין ובארצות המזרח הרחוק ,וניסינו
להביא משהו קטן מהארומה של המבנים
המסורתיים שם ,תוך כדי שמירה על סגנון
מודרניסטי שמתאים לקונטקסט הישראלי”.
השראה“ .אין לי אף פעם מקור השראה
אחד לבית .זו אסופה של זיכרונות ,מבנים
שראיתי ,צילום שאולי נתקלתי בו ,חוויה
שעברתי”.
קונספט אדריכלי“ .לייצר מבנה עם חלל
המשכי ,המחולק באמצעות חצרות פנימיות
ומחיצות הזזה לחללי משנה המשמשים
לפונקציות שונות”.
תכנון .החללים והחצרות מאוגדים למבנה
אחד בשני גגות דקיקים הנתמכים בנקודת
מפגש אחת ונראים צפים באוויר .הגגות
משתלבים זה בזה ובולטים מעבר לקו

החללים הציבוריים של הבית מחוברים
כלופט אחד ארוך ,ופתוחים אל החצר

חלל הסלון צף כמו אי בין שתי חצרות .על
הקיר מימין עבודה של סיגלית לנדאו מתוך
הסדרה  Dead Seeומשמאלה (בפאטיו
הכניסה) פסל ברונזה של ג’יאנפרנקו מיג’אטו
בשם Sfera con Sfera
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מבט אל פינת העבודה .על הקיר מימין ,פוליטיך של איה אליאב
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בחלל המרכזי יצרו חיץ בין פינת העבודה
לסלון באמצעות פאטיו מגונן ,ששובצו בו
סלעים מהודו המשמשים אלמנט פיסולי.
בתקרה מוקם סקיי לייט שמדגיש את
הפאטיו באמצעות חדירת אור טבעי
פינת המשפחה והטלוויזיה ממוקמת
בחלל פנימי ואינטימי יותר .על הקיר
עבודה של ערן שקין' ,מיקה'
פינת העבודה פונה אל חללי הבית

החזית בחמישה מטרים .הגג כולו נבנה
מקונסטרוקציה קלה ,וכדי לשוות לו
מראה דקיק הוא נבנה בשיפוע מתון
כלפי המרכז .המבנה מורכב מחללי
ביניים ,שהם ספק חללי פנים ספק חללי
חוץ.
הכניסה .חזית הכניסה מוסגרה בקיר
סרגלי עץ ,המהווים מעין גבול ראשון
בין חוץ לפנים .מי שנכנס פנימה חוצה
מבואה ,ספק פנימית ספק חיצונית,
המגלמת תפירה רכה של אזור החוץ
לאזור הפנים .חלל המבואה חוצה בריכת
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שיקוף המשובצת לוחות בזלת גדולים
ועצים הנראים צפים על פני המים (למעשה
היא מקיפה את כל חזיתות המבנה ומדגישה
את ציפתו)  -ומייצר אשליה שהבית צף
ומשתקף.
הגג .חלון סרט מנתק את הגג לכל אורך
החזיתות ,מבליט את ריחופו ומבטל את
תחושת המסה הצפויה עקב גודלו.
האתגרים המרכזיים“ .רצינו לייצר מבנה
שהוא פתוח לגמרי ,ועדיין לשמר בו
אופציה לפרטיות .פתרנו זאת על ידי כניסה
מדורגת וכפולה .ראשית ,שער עץ גדול
ליידי גלובס פברואר 2016

שמוביל לפאטיו ,ורק אחרי שחוצים אותו
מגיעים לדלת הכניסה .בשאר החזיתות
התקנו תריסים חשמליים ווילונות נסתרים
המאפשרים לייצר פרטיות בלחיצת כפתור.
“קושי אחר היה שרצינו לחבר לגמרי בין
חלל הפנים המרכזי לחצר וניסינו להימנע
ככל האפשר משימוש בעמודים .היה מאמץ
גדול של כל צוות התכנון לייצר מפתח
של יותר מ– 20מטר שבו כל ויטרינות
האלומיניום נגררות לצד אחד לתוך כיס,
וכך נוצר מצב שחזית שלמה מתבטלת”.
האמנות“ .הבית הוא סוג של גלריה

לאמנות .האמנות והאדריכלות מעצימות
זו את זו  -למשל בווידיאו מסדרת ‘ליזי
בפארק’ של יגאל עוזרי ,המוקרן על בריכת
השחייה ויוצר רושם שליזי יוצאת מתוך
האבנים ,או וידיאו באורך חמש דקות של
רונן שהרבני בשם ‘/ringזירה’ ,המוקרן על
קיר בזלת מחוץ לבית דרך קיר הזכוכית של
חדר השינה .מעבר לכך ,יש בבית עירוב בין
אמנים צעירים לאמנים ידועים יותר ,והצגת
אמנות ישראלית מהשורה הראשונה בחדרי
ילדים ,ללא הבחנה בין עבודות למבוגרים
לעבודות לילדים” .
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מטבח חצי פתוח לחלל המרכזי ,שעדיין מאפשר הסתרה.
דרך סרגלי העץ יש אפשרות לצפות אל פאטיו הכניסה
המטבח מזווית נוספת .הארונות נראים כחלק אינטגרלי מהקיר
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 חדר השינה של ההורים.
מימין נמצא חדר הרחצה,
שנפתח באמצעות דלתות
הזזה ויוצר תחושה של
חופשה במלון .החדר כולו
פתוח לחצר הראשית
ומערכת וילונות והצללה
מאפשרת פרטיות

 כמעט כל הרהיטים
בבית תוכננו במיוחד על
ידי האדריכל .במקרה
הזה מדובר ביחידת כיור
כפולה מרחפת על גבי רגלי
קוריאן ,שצינורות הניקוז
עוברים דרכן
אמבטיה צפה במרכז חדר הרחצה,
צמודה לבריכת השיקוף ומאפשרת
תחושה של רחצה בטבע
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חדר השינה המרכזי משתקף כולו במי
הבריכה ויוצר משחק השתקפויות
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החזית .שילוב של עץ סידר,
אבן בזלת וגג מרחף

מבט מהבריכה אל החלל הציבורי ,מדגים את
החיבור הוויזואלי החזק בין הבריכה לבית

פינת האוכל החיצונית,
שמוקמה במרכז החצר
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רצף של שכבות כניסה אל הבית .לפני שנכנסים לבית חוצים פאטיו פתוח שהוא
כולו בריכת שיקוף ששובצו בה אבני בזלת .התאורה המלאכותית נקבעה כדי
להעצים את שיקוף העצים וסרגלי העץ בבריכה ,וכן את תחושת הריחוף
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בשונה מרוב המקרים ,שולחן
האוכל הוצב במרחק מהבית
כדי לאפשר מבט אל הבית
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