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Σχεδιασμένη για οικογένεια με τέσσερα παιδιά, η κατοικία στα 

περίχωρα του Τελ Αβίβ δείχνει τον διπλό της χαρακτήρα ανάμεσα 

στην πόλη και τη φύση, χρησιμοποιώντας διαφορετικά φίλτρα 

μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων.

Built for a family with four children in the outskirts of Tel Aviv, 

the house assumes a dual character between city and nature, 

establishing different filters between inside and outside spaces.
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The building is comprised 
of three interconnected 
wings, in an mirrored 
L-shape configuration: 
the central volume contains 
all the shared functions 
and services, while the 
branching opposite wings 
house the children's rooms 
and the parents’ unit.

The three structures 
embrace a large courtyard 

in which the pool and 
a free-standing pergola 
pavilion are designed. 
The swimming pool is 
complemented by 
reflecting shallow water 
water surfaces adjacent 
to the house, providing 
a pleasant micro-climate 
and animating the 
building’s facades 
with moving images 
of natural light.

Το κτίριο αποτελείται από τρεις συνδεδεμένες 
πτέρυγες σε διάταξη ασύμμετρου Π: ο κεντρικός 
όγκος περιλαμβάνει όλες τις κοινόχρηστες 
λειτουργίες, ενώ οι απέναντι πτέρυγες στις 
οποίες διακλαδώνεται, στεγάζουν τα δωμάτια 
των παιδιών και τον χώρο των γονέων.

Η κατοικία πλαισιώνει μία μεγάλη αυλή, 
όπου βρίσκεται η πισίνα και ένα ελεύθερο 
περίπτερο – πέργκολα. Η πισίνα συμπληρώνεται 
από ανακλαστικές επιφάνειες νερού 
τοποθετημένες στις πλευρές της κατοικίας, ώστε 
να παράγεται ένα ευχάριστο μικροκλίμα και οι 
όψεις να ζωντανεύουν με κινούμενες εικόνες, 
καθώς πέφτει πάνω τους το φυσικό φως.
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Το τοπίο, ο άκτιστος χώρος ανάμεσα στους 
όγκους, φέρνει όλα τα μέρη της κατοικίας 
σε διαρκή διάλογο. 
Φυτεμένος σημειακά με δέντρα και 
διατηρώντας μεγάλες ελεύθερες επιφάνειες, 
ο κήπος υπενθυμίζει την προηγούμενη χρήση 
της περιοχής, που ήταν συνεταιρισμός με 
ανεξάρτητα αγροκτήματα.

Η διαδρομή προς την είσοδο οδηγεί σε μία 
συνεχόμενη διάτρητη όψη από αλουμίνιο, 
η οποία κατασκευάζεται από 
επαναλαμβανόμενα πλήρη και κενά. 

The landscape, the 
unbuilt space between
the volumes, establishes 
an ongoing dialogue 
between all individual 
parts of the house. 
Sparsely planted with 
trees and maintaining 
a feeling of openness, 
the garden stands as 
a reminder of the site’s 
former use as a moshav, 

a cooperative-type 
agricultural settlement 
consisting of individual 
farms.

The way to the entrance 
points towards 
a continuous white 
perforated aluminum 
facade displaying 
a repeated pattern of 
solids and voids. 
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Η όψη δεν είναι ούτε τοίχος ούτε κατώφλι, 
αλλά μία διφορούμενη επιφάνεια που κρύβει 
επίτηδες την πόρτα, δίνοντας έμφαση στην 
επαναλαμβανόμενη γεωμετρία της επιδερμίδας 
και στον ρόλο του φίλτρου ανάμεσα στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό.

Τα ανοίγματα στην επιδερμίδα από αλουμίνιο 
είναι επαναληπτικά τραπεζοειδή σχήματα, 
τα οποία οδηγούν σε ένα διαρκές παιχνίδι 
ανάμεσα στο φως και τη σκιά. 
Με τον τρόπο αυτό, η υλικότητα της κατασκευής 
διασπάται σε κομψά, διαρκώς μεταβαλλόμενα 
σχήματα. 

The facade is neither 
wall nor doorway: this 
ambiguous surface 
deliberately hides the 
door, emphasizing instead 
the rhytmical geometric 
appearance of the 
building skin and its role 
as filter between inside 
and outside spaces.
The openings in the 

aluminum skin are 
repetitive trapezoid shapes, 
establishing a constant 
interplay of light and 
shadow, up to a point 
that the physical 
appearance of the 
structure is broken down 
into endless segments 
of delicate and evere-
changing shapes. 
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Η μάζα διαλύεται και η αίσθηση που 
επικρατεί είναι εκείνη της κίνησης ανάμεσα 
σε δύο εξωτερικούς χώρους κάτω από 
την ίδια στέγη. 

Τα τραπεζοειδή μοτίβα επαναλαμβάνονται 
στον σχεδιασμό των δοκαριών από 
ανεπίχριστο μπετόν, της πέργκολας και 
άλλων αρχιτεκτονικών στοιχείων, οπότε 
προσδίδουν στην κατοικία μία συνεκτική 
λειτουργική και μορφολογική έκφραση. 

This game completely 
disassembles the mass 
of the house and, instead, 
the user experience feels 
more like moving 
between two exterior 
spaces, sheltered under 
a roof. 

The trapezoid shapes 
are repeated in the design 
of the concrete beams, 
the pergola or other 
architectural elements, 
becoming the cohesive 
and functional language 
of the house. 


