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"הייתה לי תשוקה בלתי
נגמרת לעשייה וזה כל מה
שעניין אותי" .כך מעיד על
עצמו האדריכל פיצו קדם,
שעם סיום לימודיו באנגליה
לפני  16שנים חזר לישראל,
פתח משרד עצמאי ושינה
את שמי האדריכלות
המקומית .היום הוא
עסוק בפרויקטים חדשים,
שישפיעו על פני המרחב
הציבורי
מאת :נועה אורן  /צילום :עמית גרון  /הדמיות :סטודיו בונסאי
מודרניזם ,על זמניות ,יצירתיות ואיפוק  -אלה רק חלק
מהמושגים שמתארים את דרכו המקצועית של
האדריכל פיצו קדם ,שחזר לישראל לפני  16שנה,
לאחר שסיים לימודי אדריכלות בarchitectural-
 associationבלונדון .אפשר להגיד על קדם שהוא
שינה את שמי האדריכלות והעיצוב בישראל או לפחות
יצר בהם סטנדרטים חדשים ,ואחרי שכבש את שוק
הווילות ודירות היוקרה ,הוא פונה לעבר היעד הבא -
המרחב הציבורי של ישראל.
במשרד של קדם ,הממוקם בתל אביב ,עובדים 11
אדריכלים ,חלקם אתו כבר  15שנה ,מהיום שבו הקים
את הסטודיו" .ההחלטות שלי נובעות תמיד מהבטן.
כשסיימתי את לימודי האדריכלות בלונדון ,התקבלתי
לעבודה במשרד מוביל בברלין .למרות זאת ,החלטתי
לוותר על שלב השוליה ,שהיום אני יודע ומבין כמה הוא
חשוב ,ולחזור לתל אביב .פתחתי משרד עצמאי ויצאתי
לדרך .הייתה לי תשוקה בלתי נגמרת לעשייה וזה כל
מה שעניין אותי .ידעתי שההחלטות שלי לא הגיוניות,
אבל לא יכולתי אחרת .בער בי הרצון לעשייה" .הוא
אומר בראיון ראשון למגזין  .STYLE
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 .1האדריכל פיצו קדם
 .2בית פרטי בו בולטת מערכת דלתות ברזל
ייחודית ,על ציר שמאפשר פתיחה בצורה אנכית.
צוות תכנון :פיצו קדם ,אירנה גולדברג ורז מלמד

אדריכלות

בונה
החלומות
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אדריכלות

"האדריכלות
שלי עובדת על
מתח של ניגודים
 על מסהמול קלילות,
על נוכחות מול
היעדר ,על דרמה
ומדיטטיביות.
זו נקודת
מפגש נהדרת,
ובמתח הזה אני
מתקיים כאדם
וכאדריכל"
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 .3בית פרטי בתל אביב בסגנון מודרני ,בו שולבו חומרים
קרים וחמים ,שיצרו חלל ביתי מזמין.
צוות תכנון :פיצו קדם ,אירנה גולדברג ותמר ברגר
 .4,5בית דירות ברחוב אחד העם .אדריכלות ייחודית למי שלא רוצים לגור במגדלים.
צוות תכנון :פיצו קדם ,אירנה גולדברג ,נועה גרומן ,ובשיתוף  SOאדריכלים

בונה
החלומות
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מתח של ניגודים
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קדם לא מתפשר עם עצמו ,הוא בעל מודעות
עצמית גבוהה וככזה ,זיהה את האלמנטים שהוא
זקוק להם בדרך לפסגה" .אני מתכתב עם היתרונות
ועם החולשות שלי" ,הוא אומר" .אני מבין ,למשל,
את החולשה שלי לאובססיביות ,ולכן מנסה להאציל
סמכויות .אני יודע שאני עובד מהרגש ,ולכן אני מבין
שאני זקוק ליציבות .זו הסיבה שבניתי מערכת יציבה,
שמונה  11אדריכלים ,מנהלת משרד ואחראית
עיתונות וסטיילינג".
למה מיהרת לפתוח משרד עצמאי כשחזרת
לארץ?
"האדריכלות שלי עובדת על מתח של ניגודים
 על מסה מול קלילות ,על נוכחות מול היעדר,על דרמה ומדיטטיביות .זו נקודת מפגש נהדרת,
ובמתח הזה אני מתקיים כאדם וכאדריכל .מצד
אחד אני אמן שעובד בלי תכנון מהבטן ,ופתחתי
משרד כי אני חייב ליצור .מצד שני ,אני אדם הגיוני
שבנה מערכת ,הקים צוות והבין שצריך לטפח
ולתגמל אותו .אני נוסע לחו"ל כדי להתעדכן והולך
לבעלי מקצוע ,מסגרים ונגרים ,כדי ללמוד עוד ועוד.
המערכת בנויה על יסודות וניצבת על כלונסאות
יציבות ,שיכולות להכיל את כמות העבודה שלנו
ואת האיכות שאנחנו שואפים אליה" .

בונה
החלומות

אדריכלות

 .6,7בית הנזירות בעג'מי ,שימור מבנה קיים לצד בניית
מבנה חדש .צוות תכנון :פיצו קדם ,נועה גרומן ורותם שגב.
 .8קומפלקס דירות בנווה צדק.
צוות תכנון :פיצו קדם ותמר ברגר
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השניות הזו עוברת כחוט השני לאורך הביוגרפיה
של קדם .מגיל אפס הוא צייר והשתתף בחוג
לאמנות ב"הלנה רובינשטיין"" .הייתה לי ילדות
מפרה ותרבותית ,עם אמא בלשנית ואבא יזם
נדל"ן ,והרקע שגדלתי בו עזר לי להפוך להיות מי
שאני" ,מסביר קדם" .בראיה לאחור ,כשהחלטתי
ללמוד צילום ב'בצלאל' המשפחה שלי התעסקה
במה עושים עם זה ,כמה זה פרקטי ,וזה חלק
מהאישיות שלי  -יש בי צד קונקרטי ומעשי ,שזקוק
למסגרת ברורה .זה טמון בי".

מהפרטי לציבורי
אנחנו נפגשים בימים שמהווים צומת עבור
הסטודיו של קדם 15 .שנה הוא נתפס כאדריכל
הווילות של האלפיון העליון ,שבר את השיאים של
עצמו והפתיע את אוהדיו ועוקביו בכל פרויקט
מחדש .עכשיו הבינו גם היזמים המקומיים את
הכוח שטמון בשפה האדריכלית המהודקת
והמדויקת של קדם ,הבנה שהובילה למספר
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פרויקטים חדשים ,שנמצאים כעת בשלב
ההיתרים ועתידים להשפיע על המרחב הציבורי
בו הם נטועים.
עבור חברת "קנדה ישראל" מתכנן קדם בית
דירות ייחודי ,בפינת הרחובות אחד העם ואחוזת
בית בתל אביב .על שטח של דונם וחצי ייבנו קרוב
ל 70-דירות ,בלב לבה של העיר ההיסטורית.
"היזם מבקש ליצור אדריכלות ייחודית ואייקונית,
שלא ניתן יהיה להישאר אדיש אליה ,ושתהיה עדיין
מקצועית ומהוקצעת" ,אומר קדם" .הבניין מיועד
לאנשים שלא רוצים לגור במגדלים .הוא יתנשא
לגובה של שש קומות וחצי ויוקף במרפסות".
בשכונת נווה צדק בעיר ,על שטח בן  2דונם,
מתוכנן מבנה שיכלול  30דירות .הבניין תוכנן
בשפה שמתאימה לשכונה ונטמע בו" .חשוב לנו
לעבוד בהקשר של הסביבה בה ממוקם המבנה.
חשוב לנו להשפיע לא רק על השכונה ,אלא על
מעגלים רחבים יותר של הסביבה" ,הוא מסביר.
במגרש צמוד ,שגודלו  4דונם ,בונה קדם ,בשיתוף

עם האדריכל גל מרום ,את קומפלקס "הרב
קוק"  -פרויקט שמשלב בין בניינים לשימור לבין
מבנים חדשים.
בשכונת עג'מי ביפו ,בשטח המתפרש על פני 3
דונם ,נבנים  6,500מ"ר ,כולל בית הנזירות ,שהוא
פרויקט לשימור" .יהיו שם כ 70-יחידות דיור ,בגודל
של בין  120-60מ"ר .גם דירות קטנות יכולות
להיות בעלות איכות אדריכלית" ,אומר קדם.
"אנחנו מנצלים את הידע שלנו בפריטי בניין ואת
היכולות שלנו ,ומשלבים אותם בהקשר היפואי
 מבנה בן זמננו לצד מבנה שנבנה בתקופההעותומנית .אנחנו בונים שפה שמתאימה ליפו
של היום ,שלוקחת בחשבון את ההתקדמות
הטכנולוגית ,ולא מאמינים בלייצר תפאורות".
אתה בעצם ממציא את עצמך מחדש בכל
פרויקט.
"יש אצלנו במשרד שאיפה למצוינות ושאיפה
לצאת מאזור הנוחות .התגובות שאנחנו מקבלים
הם ביטוי לאמנות שלנו .היום ,אחרי  16שנה 

אדריכלות
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שאני אדריכל ,אני מבין כמה עוד אני לא יודע .ככל
שאני יותר מנוסה ,ככל שאני עובד יותר ,מגבלות
הידע שלי נעשות לי ברורות .היום אני מתבטא
עם הרבה יותר סימני שאלה מסימני קריאה .אני
משתדל לא להיות נחרץ ולא לקבוע מהר מדי,
והיום אני עסוק בלשאול".
למרות היכולת שלך להפתיע בכל פעם מחדש,
יש לך טביעת אצבע מאוד ברורה.
"המזמינים שפונים אלינו מבקשים מה שכבר
ייצרנו ,ומכיוון שהאתגר שלנו הוא להוביל ולא
להיות מובלים ,יש במשרד רצון אמיתי לצאת
מאזור הנוחות .אנחנו מתמודדים כל הזמן עם
חומרים והקשרים ומנסים לייצר אדריכלות
מתוך מקום ששומר מחד על איפוק ,ומאידך
מבקשים לחדש ולאתגר .המטרה הסופית היא
לייצר אדריכלות על זמנית".
מה המטרה הבאה?
"המשרד עובר לעבודה במרחב הציבורי.
קלישאתי ככל שזה ישמע ,אני רוצה להמשיך
ליהנות .יש אצלנו אווירה משפחתית צעירה ואנחנו
מייצרים אדריכלות עם אנרגיות טובות .יש לנו
הרבה פרויקטים בחו"ל .סיימנו לא מזמן בית
שבנינו בקורפו ביוון ,אנחנו עובדים על משרדים
בקומה  84במגדל  ONEשנבנה במנהטן ,על
חורבות מגדלי התאומים ,עובדים על בית בשכונת
בל אייר ,ועל מסעדת בינדלה בבית הדואר הישן
בשוויץ .יש המון הכרה בפעילות שלנו ,גם בארץ
וגם בחו"ל .אני שמח שיזמים מתחילים להאמין
בחשיבות של אדריכלות טובה גם כמנוף כלכלי,
ושמח ליטול בזה חלק .את השפה האדריכלית
שבנינו במשך שנים ואת כל הידע שצברנו אנחנו
מעבירים כעת לעבודה בקנה מידה שישפיע
על הסביבה" .

בונה החלומות
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 .9,10ביתו הפרטי של פיצו קדם.
צוות תכנון :פיצו קדם ,נועה גרומן ותמר
ברגר
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"ככל שאני יותר מנוסה,
ככל שאני עובד יותר,
מגבלות הידע שלי נעשות לי
ברורות .היום אני מתבטא
עם הרבה יותר סימני
שאלה מסימני קריאה .אני
משתדל לא להיות נחרץ
ולא לקבוע מהר מדי"

