
בריכת השתקפות בסלון, אלמנטים של מים 
ואש בחצר, כבלים לכל גובה הבית, משחקי 

אור ומרקמי חומרים מתחברים לכוריאוגרפיה 
עיצובית מתמשכת ומרעננת היוצרת חווית 

מגורים ייחודית מלאה בתנועה.

מאת גילי אריאל  /  צילום עמית גרון
אדריכלות פיצו קדם אדריכלים

צוות תכנון פיצו קדם, נורית בן יוסף
אדריכלית אחראית נורית בן יוסף
סטיילינג לצילומים אתי בוסקילה

האדריכל 
שהמציא 

כוריאוגרפיה 
אדריכלית
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אגפי הבית השקופים חובקים מובלעת עם בריכת שחיה בחזית האחורית
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בריכת השתקפות פנימית 
הממוקמת בסלון, מהווה 
אלמנט אקסלוסיבי, מקורי 
וחריג בעיצוב פנים, מתגלה 
לעיני החוצים את גשר 
הכניסה. יופייה הנראה לרגע 
כמשטח מבריק שמנותק 
בעדינות מרצפת הפרקט של 
הסלון מודגש על ידי תוספת 
של סלע קטן ופסל צבעוני, 
מעשה ידיו של הפסל 
גדי פיירמן

בקומה שמתחת למפלס הכניסה, בריכת השתקפות חיצונים, מבעד לקירות השקופים בולט גרם המדרגות. מדרגות: ווטסון גשר הכניסה בחזית שפונה לרחוב, סבכה שעוצבה בהשראת הגג הפונה כלפי מעלה. אלומיניום: אפקט
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החזית הרצינית עם גג מרחף המוגבה בשיפוע עולה כלפי הרקיע 
וסבכת ברזל לבנה המתחקה בפתחיה אחר האלכסון של הגג, אינם 
מרמזים על המתרחש בתוך הבית הפתוח כולו באמצעות קירות 
זכוכית ענקיים, לגינה מרשימה ומלאת פעילות חברתית. רק אחרי 
שחוצים את הגשר המחבר בין הרחוב לבין הכניסה לבית מגלים 
עולם שלם של תנועה, אור, רעננות ואף מידה לא מבוטלת של 
הומור. סודות הבית טמונים באלמנטים של מים ובחיבורים מאוד 
לא רגילים של חומרים ומרקמים. גולת הכותרת שייכת לבריכת 

השתקפות פנימית הממוקמת בסלון. 
הבריכה, אלמנט אקסלוסיבי, מקורי וחריג בעיצוב פנים, מתגלה 
לעיני החוצים את גשר הכניסה. מבעד לקיר זכוכית ענק הנמשך 
מהרצפה עד התקרה משתקף יופייה הנראה לרגע כמשטח מבריק. 
משטח בריכת ההשתקפות המנותק בעדינות מרצפת הפרקט של 
הסלון מודגש על ידי תוספת של סלע קטן ופסל צבעוני מעשה 

ידיו של הפסל גדי פיירמן. 
האור החודר פנימה בכמויות שונות של עוצמה המווסתת על ידי 
גודל וצורת הפתחים, מדגיש פי כמה את אומנות שילוב החומרים 
והמרקמים שברובם בולט מראה התלת ממד המתקיים בבית. 
ריצוד האור מהבריכות הפנימית והחיצונית יוצר תחושה של תנועה 
מתמדת בבית המדמה מופע רצוף של ריקוד ומחולות אשר בו 
תנועות הרקדנים קופאות על מקומן לרגע כקטעי כוריאוגרפיה 
מתוכננים. לכך מתווספים כתפאורה מרשימה קירות הזכוכית 
הענקיים, חיפויי קירות תלת ממדיים, גשר הכניסה הדרמטי וגרם 
המדרגות העשויות פריזמות משולשות צבועות בלבן שנתמכות 

המפלס המרכזי המהווה את 
האזור החברתי מחובר אל 
הגן והבריכה. פינת 'מדורת 
השבט' הוגדרה גם היא על 
ידי תעלת מים קטנה ושפע 
צמחייה מוקפד שבחלקו 
מודגש על ידי תאורה מכוונת 
המתחברת למופע המחול 
של הבית בהטלת צללים על 
קירות הבית והתקרה

GAGGENAU :מטבח פתוח לחצר. חיפוי, ריצוף ומשטח: פרביטל, מוצרי חשמלTilEs ANd bAThs dirEcT loNdoN : צמוד לסלון פינת ישיבה חיצונית. ריצוף

הבית עם יחידת שינה ממוקמת מעל המטבח מסדרון בקומה התחתונה מוביל לחדר שינה אורחים. ריצוף ופרקט: פרקטים
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על ידי כבלים העולים לכל גובהו של הבית. התנועה האטית 
והמתמשכת מושפעת ביום מן האור הטבעי החודר פנימה, ובלילה 
ממשיכה את הכוריאוגרפיה האמנותית התאורה המלאכותית. רצף 
של השתקפויות, כתמי אור וצללים הנעים בקצב דרמתי הופכים 
את הנמצאים בבית, על פי מיקומם בין החדרים והגדרתם, דיירים 
או אורחים, לחלק פעיל ובלתי נפרד מהאדריכלות ומעיצוב שלושת 

המפלסים של הבית. 
המפלס המרכזי המהווה את האזור החברתי מחובר אל הגן 
והבריכה. פינת 'מדורת השבט' הוגדרה גם היא על ידי תעלת 
מים קטנה, ושפע צמחייה מוקפד שבחלקו מודגש על ידי תאורה 
מכוונת המתחברת למופע המחול של הבית בהטלת צללים על 
קירות הבית והתקרה. במפלס העליון מרוכזות יחידות השינה 
הפרטיות של בני הבית. במפלס שמתחת, חדר הקרנה, חדרים 
המיועדים ללינת אורחים, חצר אנגלית וצמחייה שנראית כאילו 
מאז ומעולם הייתה שם. על כל שלוש הקומות אפשר להשקיף 

מגשר הכניסה העובר מעל. 
בכל פרטי התכנון הדינמי של הבית בולט היגיון עיצובי המוביל 
לאינטראקציה פיזית של הנוכחים עם החללים בבית. יהיו אלה 
הדיירים או מבקרים, כל הנמצאים  הופכים להיות גורמים פעילים, 
מתחברים לבית והופכים לחלק בלתי נפרד מהשתנותו המתמשכת. 
כל מבט, כל תנועה, כל שימוש בנעשה בחלל הופך את הדומם 
לאלמנט דינמי שיוצר מודעות וערות חושים. בכל רגע נתון 
מתקיימת התרחשות חד פעמית חדשה, בה אור השמש הנופל 
על רכיבי המבנה יוצר מופע חדש וייחודי. מחול העוטף את הנמצא 

במקום אך מתקיים כל הזמן גם בלעדיו.  

בכל פרטי התכנון הדינמי של הבית בולט 
היגיון עיצובי המוביל לאינטראקציה 

פיזית של הנוכחים עם החללים בבית. 
יהיו אלה הדיירים או מבקרים, כל 

הנמצאים הופכים להיות גורמים פעילים, 
מתחברים לבית והופכים לחלק בלתי 

נפרד מהשתנותו המתמשכת

חדר שינה אורחים

TilEs ANd bAThs dirEcT loNdoN :חיפוי הקיר ביחידת השינה


