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במעבר
לבית החדש

נתגלתה
אהבה

הכרזת האהבה מתגלה במעבר הרביעי המוביל את
העוברים במסלול חוויית הביקור בבית .מעברים ,זה שם
המשחק ,המתקיימים בין חוץ לפנים לסירוגין .מעברים,
כותרתו של סיפור הבית שכל תכולתו נרכשה מחדש
בהתאמה מלאה לתכנונו והרעיון המרכזי שחוצה אותו
לאורכו ,מהחוץ של החזית הקדמית ,דרך פטיו ופנים
הבית ,עד ההגעה לחצר האחורית

מאת :גילי אריאל
אדריכלות :פיצו קדם אדריכלים
צוות תכנון :פיצו קדם,
אירנה גולדברג ,רז מלמד
אדריכל אחראי :רז מלמד
סטיילינג לצילומים :אתי בוסקילה
צילום :עמית גירון
שטח הבית( :צריך להשלים)
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שבעת השלבים של מעברים שאותם עובר
הנכנס אל תוך הבית ,מנחים אותו בחלקו הפנימי
ומוציאים אותו אל החצר האחורית .המהלך נמשך
מהרגע שבו הנכנס אל הבית עובר את מפתן שער
הכניסה מהרחוב ,ועד להגעתו אל החצר האחורית.
השלב הראשון מתחיל עם מעבר מתחת לסבכת
הסורגים המרחפת מעל לכניסה  -משמאלה קיר
בטון מאסיבי התלוי מעל בריכת השיקוף השחורה.
בשלב זה הבית עדיין מוסתר.
מעבר לקיר שנראה כצף על פני בריכת המים
מתחיל השלב השני .כאן מתגלה מבואת כניסה
פרטית יותר החושפת את חזית הבית ,אך מופרדת
ממנה על ידי קיר זכוכית .השלב השלישי מתחיל
עם חציית דלת הכניסה .אז נפתחים בפני המבקר
שני מסדרונות  -הראשי חוצה את הבית והשני
מוביל אל שירותי האורחים .השלב הרביעי מתחיל
עם ההתקדמות במסדרון הראשי .לשמאלו של
המתקדם במסדרון מתגלה פאטיו פנימי המיתמר
לגובה של שלוש קומות ,ובו ממוקמים גרם מדרגות
ופינת ישיבה← .
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בחצר האחורית נסגר מעגל השלבים
על ידי סבכת הסורגים המרחפת
שהתגלתה לעיני הבאים בכניסה

מבעד לחרכים בקיר המסדרון
ניבטים המטבח וחדרים חברתיים
בהמשך נחשף השלב החמישי .מבעד לחרכים בקיר
המסדרון ניבטים המטבח וחדרים חברתיים פרטיים
של בני המשפחה .שני השלבים האחרונים ,השישי
והשביעי ,מיועדים לבני המשפחה כמובן ,ולאורחים,
הלוא הם הסלון והחצר האחורית שבה נסגר
מעגל השלבים על ידי סבכת הסורגים המרחפת
שהתגלתה לעיני הבאים בכניסה .שני חלונות מלווים
את ההולך בתוואי המסדרון שלאורכו נחשפים
השלבים .האחד ,חלון צר וארוך בגובה העיניים
הממוקם במרווח שבין שני המרחבים הפרטיים,
כאשר ביניהם נמצאים החללים החברתיים .החלון
השני הוא עילי ומצוי מעל המסדרון כך שהוא מאיר
את תוואי ההליכה← .
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בוהק האור הטבעי החודר פנימה מרוכך באמצעות קיר הגשרון המשופע שנמצא בקומה
השנייה ,ו'שובר' את קרני השמש הישירות .בנוסף ,חוזר כאן בפעם השלישית מוטיב סבכת
הסורגים .גם בנקודה זו שילוב הסבכה נבע מהצורך בסינון ובריכוך האור החודר פנימה דרך
החלון העילי המספק תאורה טבעית במידה נוחה ונעימה■ .
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