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בשבח המודרניזם

בית ברמת השרון
תכנון: פיצו קדם אדריכלים

צוות תכנון: אדריכל פיצו קדם, אדריכלית נורית בן יוסף 
צילום: עמית גרון

בגינה  עטוף  מינימליסטי,  בית 
ורצף  פחות,  לא  מינימליסטית 
שקוף המטשטש הגדרות של פנים 

וחוץ ומחבר אותם לשלמות אחת

בתמונות: מבטים אל חזיתות הבית. יצירת מראה קליל
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של  מאמין"  ה"אני  את  מתרגם  השרון,  ברמת  השוכן  זה,  בית 
מתכנניו בכל הקשור לערכי המודרניזם.  זהו בית מינימליסטי, עטוף 
בגינה מינימליסטית לא פחות, ורצף שקוף המטשטש הגדרות של 
המסות  שתי  של  בטווח  אחת.  לשלמות  אותם  ומחבר  וחוץ  פנים 
הסירקולציה  את  המהווה  ואוורירי  שקוף  חיבור  ישנו  המרכזיות 

המרכזית בחלל.  
הציבור  לשטחי  אחת   – עיקריות  מסות  לשתי  מחולק  המבנה 
מפריד  השתיים  ובין   – השינה  חדרי  של  הפרטיים  לשטחים  ואחת 
גרם מדרגות המשמש כחריץ של אור ותנועה. המסות מהוות את 
מעטפת הבית ומחופות באבן בצבע שחור פחם ובטקסטורת פסים 

שבוצעה במיוחד במחצבה בתורכיה. 
טקסטורה זו מקנה לאבן הכבדה מראה קליל של בד מתנופף. הצד 
של המסות הפונה לחצר המרכזית בוצע בגמר טיח לבן וכך נוצר 
מצב שהחזיתות הפונות לשכנים וקצוות המגרש חופו באבן שחורה 
שמהווה מעין "גב" למבנה. החזיתות הפונות לפנים המגרש ולחצר 
בין  דיאלוג  ומזמינות  קלות  יותר  והן  לבן  טיח  בגמר  בוצעו  הבית 

הפנים לחוץ. 
בין  המקשר  ה"מפרק"  במרכז  נמצא  מברזל  המדרגות  גרם 
המאסות. החיץ כולו שקוף ולמעשה מתמזג עם החצרות. המדרגות 
נצבעו בירוק וכך נטמעו בגן והפכו למעיין המשך של הצומח בחוץ 

אל פנים חללי המבנה. 
החלל המרכזי הציבורי הוא בגובה כפול, ובאחד מקירותיו שובצה 
ספריה ענקית לכל הגובה, אשר מקשרת בין פינת העבודה לחלל 
הסלון. בחלל השני שובצו חללי השינה, כאשר בקומת הקרקע שובץ 

חדר שינה של ההורים ומעליו - חדרי השינה של הילדים.

בתמונות: החלל המרכזי הציבורי הוא בגובה כפול, 
ובאחד מקירותיו שובצה ספריה ענקית לכל הגובה
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הייתה  ילדיהם,  ושלושת  בעלה  עם  בבית  שגרה  הבית,  בעלת 
גם  והשפיעה  ביותר  הקטן  הפרט  עד  הבית  בתכנון  מעורבת 
של  הצבע  בחירת  למשל  כמו  והצבעים.  החומרים  בחירת  על 

המדרגות, שהגיע מהדיאלוג בין האדריכל ללקוחה. 
המדרגות הירוקות הפכו לאלמנט מרכזי בחלל. הן מקשרות בין 
חדרי הילדים שבקומה הראשונה, יחידת ההורים ואזור האירוח 
אף  העבודה.  וחדר  המשפחה  חדר  ומרתף  הקרקע,  בקומת 
שהן נראות עשויות פלסטיק או ציפוי פולימרי חלק, הן למעשה 
עשויות בעבודת אמן של חרושת ברזל מסורתית. סיפורם של 
שלושת עמודי העץ במבואת הכניסה מזכיר את סיפור המדרגות: 
הם תוכננו להיות לבנים, אך לבסוף חופו בפורניר אגוז, שחוזר 
ההומוריסטית  הגרפיקה  שממול.  השינה  חדר  בארונות  גם 
מעילים.  תליית  ייעודם,  על  מעידה   -  Coats  - העמודים  על 
ההפתעה, כמו רבות אחרות בבית, היא הגילוי שהם מסתובבים 

על ציר מרכזי. שוב עבודת אמן, הפעם של חרש עץ.
בחלל המרכזי, על אף גודלו וגובהו הכפול, יש תחושה ביתית מאוד. 
זאת בזכות חלוקה לחללי משנה אינטימיים שהועשרו בחומרים: 
עמודי העץ במבואה, קירות מחופים נירוסטה מרוקעת עיגולים 
בין  המפריד  והריהוט  התאורה  המטבח,  את  חלקית  הסוגרים 
פינת האוכל לסלון. החלל, שנמשך לקומה השנייה, משמש אזור 
עבודה שבו שולחן ארוך שעיצבו האדריכלים וגבו עשוי עיגולים-

עיגולים. השולחן הוא עמדת תצפית מצוינת על החלל התחתון 
המרכזי ועל חדרי השינה שמולו.

גרם המדרגות הייחודי 
ניבט מכיוון המטבח

טשטוש מכוון בין אזורי החוץ והפנים
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כסופה  פלדה  קורת  באמצעות  שמודגשת  העליונה,  בקומה 
שנמשכת החוצה, ממוקמים שני חדרי הילדים, ובקומת הקרקע 
המשמש  אגוז  מעץ  בגדים  ארון  שבה  ההורים,  יחידת  נמצאת 
כמחיצה בין אזור השינה למקלחת. בחלקו האחורי של הארון 

נבנתה נישה קטנה שבה ספסל מרופד להתלבשות נוחה. 
ההומור הבריא חוזר במקומות רבים בבית, בעיקר באמצעות 
אלמנטים גרפיים, ובהם שלושת עמודי המעילים בכניסה, שעל 
שניים מהם כתוב Coats ועל השלישי More Coats, עם שלוש 
נקודות שהן למעשה ידית פתיחה. בשירותי האורחים הכהים 
יש טקסטים היתוליים בעלי משמעות המשמשים גם כהסתרה 
של  הזכוכית  מעקה  לגינה.  שפונה  השקופה  הזכוכית  על 
הקומה השנייה "נגזר" עם מספריים, ותווית ענק שעליה כתוב 
חדרי  דלתות  בין  הפחם  קיר  על  נמצאת   Do Not Disturb
הילדים. מדבקות בצורת עצים מודבקות על מחיצות הזכוכית 
ישנה  והרחצה  הילדים  ובחדרי  ובמרתף,  ההורים  במקלחת 
כתובת Wash It. הרעיון היה לשלב בתוך המסות השקטות 
והחללים המינימליסטים הרבה עבודות גרפיות ש"ישברו" את 
הטוהר והניקיון הצורני של המבנה. מעין דיאלוג בין שני עולמות 

מנוגדים שרק מפרים אחד את השני. 0

בתמונות: שילוב של אלמנטים גרפיים 
וטקסטואליים ברחבי הבית הפרדה עיצובית בין חללים


