דבר העורך המתארח  /פיצו קדם
בביתו של פיצו קדם | צילום :עמית גרון

תשובה מפורטת לשאלה פשוטה

כאשר עורכת "בניין ודיור" ,חדווה אלמוז ,הזמינה אותי להתארח במגזין כעורך ,בין
היתר ,היא ביקשה ממני שבמסגרת התארחותי אכתוב גם את דבר העורך .מצאתי
שזאת הזדמנות טובה עבורי לענות על השאלה המופנית אליי לעיתים קרובות על
ידי אדריכלים ומעצבים צעירים בסיום מרבית ההרצאות שלי :מה הם הכלים שעזרו
לי לפתח ולקדם את הקריירה שלי כאדריכל ,או במילים אחרות ,נשמח ל"טיפים"
אדריכל עורך אורח
בהמשך לגיליון הקודם ,ולאור תגובות הקוראים
החמות שהגיעו למערכת ,אנחנו שמחים להמשיך
במיזם של אירוח אדריכל מהמובילים בארץ .כעורך
אורח ,האדריכל הנבחר ליווה אותי בעריכת הגיליון
הנוכחי .דעותיו ,יצירותיו ,הבחירות שלו והערותיו,
באים לידי ביטוי לכל אורכו של הגיליון.
הפעם אני מארחת בשמחה את האדריכל :פיצו קדם
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מן הסתם ,אין משנה סדורה ובוודאי שאין קסמים.
התשובה לשאלה הזאת אינה פשוטה ,אבל
חשבתי לנצל את ההזדמנות שניתנה לי ולנסות
לשתף את הקוראים בכמה מציוני הדרך שהתוו
את דרכי והשאירו את חותמם בי כמתכנן .למדתי
בAA (Architectural Association School of-
 )Architectureבלונדון .מוסד ייחודי הדוגל בעיקר
בהרחבת אופקים ומקדש את הקונספט והרעיון
התכנוני .את פרויקט הגמר שלי הגשתי לאדריכלית
פורצת הדרך  -זאהה חדיד ז"ל ,שבאותה תקופה
כיהנה ב AA-כאחת מצוות המנחים והמרצים .בתום
לימודיי חזרתי לארץ והקמתי משרד אדריכלים בתל
אביב .במשך  18שנים המשרד שלי עסוק בניסיון
לייצר אדריכלות ללא פשרות ,תוך כדי בניית שפה
וטביעת אצבע אישית ,חקר מתמיד וחשיבה מקורית
ויצירתית .שום דבר לא התרחש בין רגע ,והמשרד

עבר ועדיין עובר תהליך התפתחות ולמידה .במבט
לאחור ,אחרי כמעט שני עשורים ,אני מאמין שיש
לדרך העבודה שלנו כמה אבני יסוד:
למידה וליקוט ידע
כמו בכל מקצוע ,לבטח באדריכלות ,חשוב להיות
מעורה בכל העשייה האדריכלית בארץ ובעולם.
בעיקר אני ממליץ על ביקור בפרויקטים עצמם .יש
כל כך הרבה דוגמאות מעולות ללמוד מהן ,בעולם,
וכן ,גם כאן בארץ יש כמה יצירות מופת ,ותתפלאו,
לא רק הידועות .לדוגמה :בקיבוצים מסתתרים
מבנים מודרניסטיים נפלאים ,או בבאר שבע ,מבנים
ברוטליסטיים .אף פעם אי אפשר לדעת במדויק
מהיכן מגיע רעיון טוב ,ולכן ,אנו ממשיכים ומרחיבים
את הידע בתיאוריה ,ובעיקר בפועל ,דהיינו  -שיטוט
וסיור בחללים ובמבנים ←
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דבר העורך המתארח  /פיצו קדם
שיכולים להעשיר את החשיבה שלנו כמתכננים,

עבודת אמנות שנודדת בין מוזיאונים או קירות בתים,

רעיון וקונטקסט
כאדריכלים אנחנו מספרים סיפור דרך הפרויקט.
הרעיון הוא ליבת הפרויקט .כל יצירה אדריכלית
חייבת להתחיל מרעיון מרכזי סדור ומנומק .לא
תמיד הרעיון חייב להיות מהפכני או פורץ דרך
אבל הוא חייב להתקיים .החיפוש אחריו מעלה
שאלות ויוצר תהליכי מחקר .רעיון טוב מלווה את
כל חלקי הפרויקט ושזור בכל חלליו .אין זה חשוב
אם המבקר בחלל יודע ומבין מה הרעיון ,החשוב
הוא שבסיס הפרויקט נשען עליו .כמעט תמיד זה
מבטיח פרויקט אסוף ומוקפד .ביחד עם הרעיון
חשוב לזכור שאדריכלות נטועה בסביבה .זאת לא

שפה אישית
סטודיו מוצלח ,לאורך השנים מפתח שפה
אדריכלית משלו .השפה ,מן הסתם ,נשענת על
שפות אדריכלות קיימות ועל רפרנסים היסטוריים
ועל זמניים ,אך בסופו של דבר לכל אדריכל חייבת
להיות טביעת אצבע אישית משלו ,טביעת האצבע
המבדלת את העשייה שלו מהאחרים .חשוב להיות
קשובים לעקרונות השפה שנרכשה .כמתכננים ,יש
לשמור עליה בקנאות ,כי זאת האמת האדריכלית
ואליה תמיד חוזרים כאשר עולים ספקות ותהיות.

כי מראש ,לפני הביקור בפועל ,אי אפשר לדעת מה
מתוך חוויית השהייה ישפיע עלינו וישמש לנו דוגמה.

ולכן אחריות המתכנן היא גדולה ,וחשוב לכבד את
הסביבה ,את המרקם ,את תנאי האקלים והשטח
ואת השפעת המבנה על האזור בכל קנה מידה.
גם בהיבט האורבני וגם בהיבט של הולך הרגל.

עבודת צוות וסיעור מוחות
עבורי זה סעיף שיצר את כל ההבדל .משלב
מוקדם ,הבנתי כי אדריכלות מושתתת על עבודת
צוות .לאורך השנים הקפתי את עצמי באדריכלים
מוכשרים ,ועל אף שפורמלית הם עובדים שכירים
במשרדי ,תמיד ראיתי את כולנו כקבוצה שוות כוחות
וזכויות מבחינת התמורה האדריכלית .אף פעם לא
הרגשתי מוכשר יותר מעובדיי ,ויחד יצרנו דיאלוג
תכנוני פתוח ,פורה ומפרה .עד היום אני מוצא עצמי
לומד מהצוות שלי ומאמין שמשרד שנותן במה לכל
האדריכלים שבו ,משפר את איכות התכנון של
עצמו .באותה דרך אני נוהג עם כל צוות היועצים,
אנשי המקצוע ומנהלי הפרויקטים השונים .הם
חלק ממעגל המתכננים ומקבלי ההחלטות .לאורך
כל תהליכי הביצוע אנו נעזרים בניסיונם וקשובים
לתובנות שלהם שתמיד תורמות לתוצאה הסופית.
תשוקה
אולי הסעיף הראשון או הבסיסי ,תאהבו את
המקצוע .כי כאשר הוא זורם בדמכם והנו חלק
מהווייתכם ,התוצאה תמיד תהיה מרגשת ואיכותית
יותר .אולי זה יישמע כקלישאה ,ואולי אפילו קצת
רומנטי ,אבל אני משוכנע שללא תשוקתי ליצירתיות
ולעשייה האדריכלית על כל שלוחותיה ,לא בטוח
שהייתי מפתח את אותה קריירה.
קריאה נעימה
פיצו קדם – אדריכל
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מאחורי מעטפת מסקרנת

מאחורי
מעטפת
מסקרנת
שביל של לוחות בטון מלבניים
מוביל לחזית הדרומית של בית
מגורים השייך למשפחה לעבר
משפחה הדואגת לפרטיותה.
הכניסה אל תוך הבית מתחילה
בשער רחב הקבוע במרכזו של
קיר אלומיניום דק המעוצב
בפטרן גיאומטרי עם פתחים
גדולים .המעטפת הפרושה לכל
אורך החזית ,ממשיכה ועוטפת
את יתר חזיתות הבית ,מייצרת
למעשה שכבת בידוד ויזואלית
מהחוץ ומהשכנים ,אך אינה
מונעת מהדיירים לראות ולחוש
את סביבתם

מאת :גילי אריאל
צלום :עמית גרון
שטח מגרש 15 :דונם
שטח בנוי 600 :מ"ר
תכנון :פיצו קדם אדריכלים
צוות תכנון :אירנה גולדברג,
תמר ברגר ופיצו קדם
אדריכלית מובילה :תמר ברגר
ביצוע :אסף לופו

עבודות ברזל :עדי פישר
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מאחורי מעטפת מסקרנת
בריכה :אקוופולקו | פרגולה אלומיניום :סנפיר

שכבת הגנה לבנה ,עשויה אלומיניום דק ,עוצבה
בדוגמות גיאומטריות החוזרות על עצמן ,ודרך
הפתחים המתוכננים ,חודר פנימה אור טבעי
שעוצמתו משתנה במהלך שעות היום .קרני השמש
שחודרים פנימה יוצרים משחקים דרמטיים של אור
וצל המוקרנים על רחבת הכניסה ,על קירות הבית
העשויים בטון ועל ברכות ההשתקפות הצמודות
לכניסה וליחידת מגורי ההורים .קיר האלומיניום
המבודד ויזואלית את הבית מסביבתו ,מהווה ניגוד
מוחלט לתחושת הפתיחות המתגלה עם הכניסה אל
הבית הפתוח כולו לעבר החצר האחורית .מעטפת
האלומיניום ,אובייקט עיצובי רב עוצמה ,מהווה
הקדמה לבית המעוצב בסגנון מינימליסטי ומאפשר
למרחבי הגינה להיות חלק אינטגרלי מעיצוב הפנים.
שפת העיצוב המינימליסטי מנוסחת בקפידה כציור
דו ממדי בו מודגשים משטחים אופקיים ואנכיים
שנפגשים ביניהם← .
מיזוג אויר :קירור ספיר מערכות מיזוג
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המפגשים שנוצרים באמצעות גוונים וחומרים שונים,
יוצרים פרספקטיבה של עומק ,מלווה בחוויית
שהייה בחלל .בשלושת אגפי הבית ,קירות הזכוכית
הקבועים בפתחים הגדולים הפונים אל החצר,
מקהים את עוצמת קירות הבטון ומקנים לשוהים
בחללי הפנים תחושת מרחב המתמזגת עם החוץ,
תחושה של שהייה בחלל פתוח כאשר גג הבטון
החוצה את גבול הקירות ,מהווה מגן על.
שלושת אגפי הבית תוכננו על בסיס של מעבר

הדרגתי מהאזור החברתי לאזור הפרטי ביותר .אגף
הכניסה אל הבית הוקדש כולו לפעילות חברתית,
משפחתית כוללת ואירוח .מבואת כניסה ,שני חדרי
הסבה ,פינת אוכל ומטבח .לאגף השני שתי כותרות
תכנוניות .האחת ,אזור חדרי הילדים .אלה ממוקמים
מאחורי הקיר הלבן שניצב אל מול מפתח זכוכית
ענק הפונה אל הגינה .השנייה ,מעבר איטי והדרגתי,
המתבטא במסדרון ארוך כשמצדו האחד נשקף

ריהוט :הביטאט | וילונות :וילונות רוכב | תאורהst.or :

מלוא הדרה של החצר האחורית ,ומצדו השני,
ספריות לבנות המשתלבות בקיר ומפרידות בין
ארבע דלתות חדרי הילדים .המעבר המתמשך
מסתיים באזור הפרטי ביותר בבית ,יחידת מגורי
ההורים .האגף שלישי ,שהועד כולו לפרטיות ההורים,
כולל יחידת דיור בעיצוב מינימליסטי המשקיפה
לעבר בריכת השתקפות פרטית .אזור אינטימי
שנראה כיחידה נפרדת מיתר הבית .אל מול
הבית החובק את החצר הגדולה ,שבצד אחד
שלה היא משתפלת בהדרגתיות כלפי מטה לכיוון
קומת המרתף ,ובכך מאפשרת לאור לחדור אליו,
ויוצרת תחושה של ריחוף למסת בניית המבנה
המרכזי ,נבנתה פרגולת בטון גדולה שעוטפת מכיוון
אחד אזור חיצוני לבילוי ,אירוח ובריכת השחייה.
קיר הבטון המסוגנן ,המזכיר במידה מסוימת את
הדוגמות הגאומטריות במעטפת הלבנה ,נראה
ככנף עוף אגדי המגן על גוזליו← .
מיזוג אויר :קירור ספיר מערכות מיזוג
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שילוב החומרים המתוכנן הכולל אלומיניום לבן
ודקיק ,קירות זכוכית ובטון חשוף מאסיבי ועל זמני,
יוצר בקשר ביניהם מתח וניגוד מרתק .העצמה
נוספת תורמים גגות הבטון האלכסוניים שמסתיימים
מעבר לקירות הבית בדפנות דקות היוצרות מראה
מעודן ואלגנטי שמתכתב גם הוא עם התצורות
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הגאומטריות האלכסוניות המופיעות במעטפת
החיצונית .שפת העיצוב המגובשת באה לידי ביטוי
גם בשעות החשיכה ,עת אורות הבית מפלחים
את החשכה בתאורה נעימה המשדרת חמימות
שמבצבצת מבעד פתחי המעטפת המעוצבת■ .

מזא"ה  - 39נקודת ציון חדשה בעיר הלבנה

מזא"ה 39
נקודת ציון חדשה
בעיר הלבנה

מראהו המחודש של בניין המגורים בסגנון האדריכלות הבינלאומית ,שנבנה בשנת
 1932על ידי האדריכל פנחס ביז'וינסקי ,יקרין בהתחדשותו גם על פינות רחוב
מזא"ה הנושקות לשדרות רוטשילד ואחד העם .הבניין ממוקם בלב העיר הלבנה,
אזור שהוכרז לפני כשש עשרה שנים על ידי אונסקו כאתר מורשת שימור עולמי
מאת :גילי אריאל
תכנון :פיצו קדם אדריכלים
צוות תכנון :תום צוריה ופיצו קדם
הדמיות :סטודיו בונסאי

פעם נוספת בקריירה המקצועית העשירה שלו,
עומד האדריכל פיצו קדם בפני פרויקט מורכב
הכולל שימור עם תוספת של בנייה חדשה .מדובר
במבנה לשימור בן שלוש קומות שנבנה לפני שמונים
ושבע שנים ,מעליו ייבנו ארבע קומות ,ובצמוד בניין
מגורים בן שבע קומות .אתגר משולב המחייב יצירת
שפה אדריכלית אחידה שתחבר בין ההיסטורי ,עם
הכבוד שמוענק לסגנון הבנייה הבינלאומית ,לבין
אדריכלות אורבנית מודרנית ועכשווית הכוללת
חומרים ,שיטות בנייה וטכנולוגיות מתקדמות.
המבנה ,בן שלוש קומות שנועד לשימור ,יהווה חלק
אינטגרלי בפרויקט שייבנה על שטח של  1000מ"ר,
קטע ברחוב מזא"ה המחבר בין שדרות רוטשילד
לבין רחוב אחד העם .כשלב ראשון לפני שגובשה
תוכנית הבנייה הכללית ,פורטו לפרטים אלמנטים
אדריכליים של המבנה ההיסטורי .נאמן לסגנון ,עיצב
האדריכל ביז'וינסקי את החזית בצורה א-סימטרית,
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בה בולטות מרפסות זיזיות .הגג ,בהתאם למסורת
הבאוהאוס ,שטוח .חדר המדרגות האנכי מודגש על
ידי כרכובי הצללה מבטון וטיח טקסטואלי .שינויים
במישורי קירות המעטפת ,שנעשו על ידו ,כמו גריעת
המסה בפינות הבניין והחלפתה במרפסות הנראות
כעוטפות את הפינה,מדגישים את השתקפות האור
והצל במשך כל שעות היום ואת תלת ממדיות
החזיתות .מעל הבית המקורי יתווספו ארבע קומות
מגורים .בחזית הפונה לרחוב מזא"ה בא לידי ביטוי
המפגש בין תוספת הבנייה לבין הבניין המקורי,
הקטן ממנו בהרבה ,חיבור המודגש באמצעות קיר
זכוכית הנסוג ממישור החזית הקיימת .בהמשך
למבנה השמור והתוספת שתיבנה לגובה ,ייבנה
אגף בן שבע קומות .שלוש הקומות הראשונות
באגף החדש ממשיכות את הפרופורציות ,הנפח
והקווים האופקיים של הבניין המקורי וכן מכבדות
את החומרים מהם נבנה← .
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מזא"ה  - 39נקודת ציון חדשה בעיר הלבנה
הקומות העליונות ,המעוצבות במקצועיות המפרשת
באופן מדויק את הקווים והשפה של הבניין אותו
הן מלוות ,ממשיכות בטבעיות כלפי מעלה כשהן
עשויות מחומרים עדכניים .הקומה השביעית באגף
החדש ,שטחה צומצם ,והיא תיבנה בנסיגה מחזיתות
המבנה .בסך הכול ,במבנה המורכב ,יהיו עשרים
ותשע דירות מגורים .בקומת הרחוב תוכננו שני
משרדים .משרד האדריכלים פיצו קדם היושב כיום
בבניין הקיים ,ימשיך לפעול בבניין ויעבור בתום
הבנייה לאגף החדש שבקומת הקרקע■ .
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לפני כשלוש מאות שנים ,בתקופה העות'מאנית ,החל קו החוף המדרוני של
יפו להתמלא בכוכים שנבנו אחד על גבי השני ונראו כמערות חשוכות .מקבץ
חדרים אפלים ששימש כדירת מגורים ,הפך תחת ידי המקצוענים ממשרד
"פיצו קדם אדריכלים" לדירה ייחודית ,שתכנונה מחדש מבוסס על ציר אורכי
שמוביל ממזרח למערב ומסתיים במבט אל הים
מאת :גילי אריאל
תכנון ועיצוב פנים :משרד פיצו קדם אדריכלים
צוות תכנון :אירנה גולדברג ,רז מלמד ופיצו קדם
עיצוב תאורה :אורלי אלקבס
ביצוע :אסף לופו בע"מ
צילום :עמית גירון
סטיילינג לצילום :אתי בוסקילה
שטח 100 :מ"ר

ריהוט :הביטאט ,בטון מוחלק :אבן גן
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מקבץ חדרים חשוכים ,שהתווספו אחד לשני במשך
שנים ,כשכל אחד מהם נבנה בתקופה אחרת,
במראה ובאופנים שונים ,שימשו במשך שנים
כדירות מגורים בהן היו מפלסי רצפה בגבהים
שונים וחדרים סגורים לנוף הים אשר חדר פנימה
ברמיזה קלה .הקירות העבים ,תוצאה של שיטת
בנייה עות'מאנית אופיינית לאותם הימים שנועדה
ליצור בידוד טרמי יעיל ,מחופים בשכבות על גבי
שכבות של טיח שהלך והתעבה עם השנים.
בחזית הדירה ,במבואת הכניסה החיצונית ,נשמרה
מסגרתה של באר עתיקה .בכניסה אל הדירה,
הממוקמת באזור שכולו נועד לשימור ,קיר ודלת
אטומים שמסתירים חללים עם תקרות מקושתות,
ללא שום קשר ביניהם .הקונספט העיקרי בתכנון
ובעיצוב הדירה מחדש נבע מעצם סידור החדרים
לאורך ,המתחיל במזרח ,נמשך לכיוון מערב ומסתיים
בקו אופקי מקביל לים← .

תאורה | st.or :שחזור ושימור :ארקו
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זכוכית :אוריאן גלאס | מיזוג אויר :קירור ספיר מערכות מיזוג
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במדרון אל הים על ציר מזרח מערב
מיזוג אויר :קירור ספיר מערכות מיזוכ

תכנון הציר האורכי היווה אתגר של יצירת מעברים
וקשר עין בין החללים ופתיחת כל החדרים אל
הים .באווירת המערה ששררה במקום ,גם אחרי
שכל הקירות נחשפו משכבות הטיח ושאריות
הצבעים שכיסו אותם ,היה משהו נזירי ,הרבה
יותר ממינימלי ,ובהתאם לכך נבחר הסגנון העיצובי
החף מכל פרט מיותר .בפועל ,ליצירת המעברים
בין החדרים ופתיחתם לים היה צורך בהריסת
חלק מהקירות .תחת השגחה של מהנדס בנייה,
חוזקו הפתחים שנפערו ,כשחלקם משמש למעבר
ואחרים עוצבו כחלונות פנימיים ,באמצעות קורות
ברזל שנטמעו בקיר וביריעות פח שחורות אשר
שימשו גם להסתרת המערכות הטכניות החדשות.
אלמנט הברזל המשולב בקירות מתבטא בכמה
מקומות בדירה .הכניסה המקושתת חולקה לשניים,
חציה דלת אטומה ,ובחציה השני נקבעו סורגים
המאפשרים הצצה פנימה לעבר שולחן האוכל
הניצב על רגל בדמוי יהלום וסביבו כסאות ברזל.
הארונות במטבח ,בהתאמה לאופי העיצוב שנבחר,
נבנו מרשת ברזל מסיבית .בחדר השינה שנפתח אל
הים ,מדרגות ברזל מובילות לאזור הרחצה הצמוד← .
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כל קירות הדירה נצבעו בלבן שבור ,למעט
הכיפה הגדולה שנחשפה מעל המטבח.
מלוא הדרה של הכיפה המהווה
אלמנט מרכזי בבית ,ועשויה מחומרי
בנייה דאז שנמצאו בסביבה ,חול
ים ,שברי חרסים וצדפים ,מקרין
מיופיו על כל החדרים .אל
התאורה המשתלבת בעיצוב
הפנים של הדירה ,נוספו שני
גופי תאורה אומנותיים ,האחד,
תלוי מהתקרה בכניסה אל הדירה,
והשני ניצב על הרצפה בפינת הסלון.
באחד מאזורי הדירה נוצל גובהה של
התקרה המקומרת לתכנון חדר שינה נוסף
המשמש להלנת אורחיהם של זוג הדיירים■ .
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