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Η υποβαθμισμένη αυλή -που 
συνήθως τοποθετείται στις άκρες του 

οικοπέδου για να φέρει φυσικό φως σε 
υπόγειες στάθμες- αποτελεί το κεντρικό 

μοτίβο της κατοικίας στην πλούσια 
κηπούπολη Σαβιόν του κεντρικού Ισραήλ. 

The sunken yard – usually meant to allow 
light into a basement floor and mostly placed 

at the fringes of the plot – is the central 
motif of the residence in the luxurious rural 

town of Savyon, central Israel.
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Measuring 25m long, 5m 
wide and almost 7m high, 
the inner yard sits in the 
heart of the structure and 
divides the house into 
two sections: one with 
the private bedroom 
facing the street; one 
with the living room and 
master bedroom facing 
the backyard. 

Between them, the sunken 
inner double-level yard 
extends along the entire 
length of the building. 

Two bridges crossing 
the yard at the top floor 
connect the sections. 
The first leads from the front 
door entrance and allows 
a view of the entire space. 

Με διαστάσεις μήκους 25m, πλάτους 5m και 
ύψους 7m περίπου, η εσωτερική αυλή βρίσκεται 
στην καρδιά του κτίσματος, μοιράζοντάς το 
σε δύο τμήματα: ένα με το υπνοδωμάτιο που 
βλέπει στον δρόμο και ένα με το καθιστικό 
και το master υπνοδωμάτιο που βλέπει στην 
πίσω αυλή. Ανάμεσά τους, η υποβαθμισμένη 
εσωτερική αυλή διπλού ύψους εκτείνεται 
καθ’ όλο το μήκος του κτιρίου. 

Δύο γέφυρες διανύουν την υποβαθμισμένη 
αυλή στο υψηλότερο επίπεδο, συνδέοντας 
τα τμήματα της κατοικίας μεταξύ τους. 
Η πρώτη ξεκινά από την κεντρική είσοδο, 
προσφέροντας θέα σε όλο το εσωτερικό. 
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Από τη μια της πλευρά βρίσκεται το καθιστικό 
και η αυλή, από την άλλη, ένας μακρύς 
διάδρομος που ενώνει τα παιδικά υπνοδωμάτια.
Η δεύτερη γέφυρα συνδέει τους ιδιωτικούς 
με τους κοινόχρηστους χώρους, ενώ 
περιλαμβάνει και μια κλίμακα που οδηγεί 
στο υπόγειο επίπεδο.

Ένας επαναλαμβανόμενος κάνναβος από σίδηρο 
και μασίφ ξύλινα πάνελ 200x30x4cm τυλίγει 
την αυλή, την οροφή της και τους περιμετρικούς 
τοίχους της κατοικίας, προσφέροντας σκίαση 
με τις αναδιπλώσεις του. Αυτός ο επενδυμένος 
κάνναβος κρύβει τα ανοίγματα και τις πόρτες, 
συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής εισόδου 
που οδηγεί στην εσωτερική αυλή και το 
καθιστικό, καθώς και τις πόρτες που συνδέουν 
το master υπνοδωμάτιο και το οικογενειακό 
καθιστικό με τον περιβάλλοντα χώρο. 

On its one side there are 
the living room and yard, 
on the other, a long 
hallway linking the 
children bedrooms. 
The second bridge connects 
the private and communal 
areas, and incorporates a 
staircase leading to the 
basement floor. 
A recurring grid of 
200x30x4cm panels made 
of solid wood and iron 

envelops the yard, the 
house walls and the yard 
roof, even folding over 
to create shading. 
This panelled grid conceals 
the windows and doors, 
including the main entrance 
door that leads to the inner 
yard and living room, 
and the doors connecting 
the master bedroom and 
family room to the 
surrounding area. 
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Σε αυτές τις βεράντες το κτιριακό κέλυφος από 
σκυρόδεμα προεξέχει κατά 4m, δημιουργώντας 
σκίαση. Ο κάνναβος είναι επίσης παρών 
στους λευκοσοβατισμένους τοίχους της 
υποβαθμισμένης αυλής, οι οποίοι αποκρύπτουν 
το υπνοδωμάτιο και τους υπόλοιπους χώρους. 
Ο ίδιος κάνναβος εμφανίζεται ακόμη σε 
διάφορες παραλλαγές σε όλη την κατοικία, 
όπως στο wine bar και στον τοίχο που 
βλέπει στον δρόμο.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια διάτρητη, 
φωτεινή και αέρινη κατοικία που διατηρεί 
με ευφυή τρόπο πλήρη ιδιωτικότητα. 

Ιn these verandas 
the building’s concrete 
envelope protrudes 
4m outwards to 
create shading. 
The grid is also present 
in the white-plastered 
yard walls that conceal 
the master bedroom 
and other areas. 

The same grid appears 
in different variations 
throughout the residence - 
for example, in the 
wine bar and in the wall 
facing the street.  
The final result is a 
perforated, bright and airy 
residence that intelligently 
maintains full privacy. 


