מאת דקל גודוביץ  /צילום עוזי פורת  /אדריכלות יעקבס-יניב אדריכלים /
שטח הבית  265מ"ר קרקע  50 +מ"ר מרתף  /שטח המגרש  750מ"ר

מבואה מקצה
עד קצה
זה מה שקרה כשהכניסה התרחבה לשלושה מטרים ,נמתחה
לאורך כל הבית והפכה לחלק מהחלל המרכזי ,עם סלון
ומטבח בצדו האחד ,ספרייה מרשימה בצדו השני ,תקרת
זכוכית ובטון חשוף מעל וצמחייה טרופית למטה
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מבט מתחילת המבואה ועד לקצה הבית
כשבדרך עוברים בסלון ,בספרייה ובמטבח
(בית חכם" :כהנא.)"abb-
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 . 2מבט הפוך לכיוון דלת
הכניסה הפתוחה .אור טבעי
שוטף את החלל הפנימי גם
מתקרת הזכוכית שמאירה
את הצמחייה.
 . 3,4חלק מקורות הבטון
הפנימיות נמשכות החוצה
לעמודים מנותקים מקירות
המבנה ,כשרצפת המבנה
מנותקת באוויר מהמדשאה.
הפרגולה בחוץ מקושרת
לשולחן האוכל שבפנים דרך
דלתות הזכוכית הגדולות
(אדריכלות נוף" :איתמר -
עיצוב בנוף בע"מ).

2
פעם לכל בית הייתה לא רק מרפסת אלא גם מבואה.
קראו לה "הול" .שם מוזר" ,הול" .כשמגלגלים אותו באנגלית
הוא נשמע כאולם כניסה ,אבל בעברית הכוונה היא יותר
לגומחה קטנה בכניסה ,חשוכה וסגורה מאור יום .יותר חור
שחור  - Hole -מאולם מפואר  .Hall -הבית במרכז
שתכננו תמר יעקבס ואושרי יניב לזוג מבוגר ,מראה
שאפשר להפוך את החור לאור.
"הבית מחולק לשני אגפים בקו הספרייה ,ובאמצע חגיגה
ברוחב  3מ' עם צמחייה שתהיה ג'ונגל ונמשכת עד
הצמחייה שבחוץ ,מאחורי הרפפות" ,מסבירה האדריכלית
תמר יעקבס את הקונספט העיקרי של הבית ,בעודנו
עומדים ,כמובן ,במבואה המרווחת והמוארת מלמעלה
בחריצי אור שמים טבעי" .מבחינתנו ,הבית הוא לב חי
ופועם ,והאור והצמחייה הם חלק חשוב מכך ,שבאקלים
הישראלי חבל לא להכניס לתוך הבית" ,מוסיפה יעקבס.
סלון הבית יוצא לפרגולה וגינה בכיוון דרום שטוף השמש.
ייתכן שהרגישות של יעקבס לאקלים היא תוצאה של
לימודים ועבודה בלונדון האפרורית והסגרירית במשך
עשר שנים  .יעקבס ובעלה  -שותפה למשרד ,אושרי יניב,
הם שניהם אדריכלים בוגרי ה - AA-בית הספר הטוב
בעולם לאדריכלות  -שהתמחו גם במשרדי האדריכלים
מהטובים בעולם :יעקבס אצל זאהא חדיד ויניב אצל
דיוויד צ'יפרפילד.
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"הבית מחולק לשני אגפים בקו הספרייה ,ובאמצע חגיגה
ברוחב  3מ' עם צמחייה שתהיה ג'ונגל ונמשכת עד הצמחייה
שבחוץ ,מאחורי הרפפות" ,מסבירה האדריכלית" .מבחינתנו,
הבית הוא לב חי ופועם ,והאור והצמחייה הם חלק חשוב
מכך ,שבאקלים הישראלי חבל לא להכניס לתוך הבית"
הרגישות למאפיינים ישראליים ניכרת גם בחומר הבולט
ביותר  -בטון חשוף .תבניות מלוחות עץ חלקים שימשו
לקורות הבטון הגבוהות שעוברות מצד לצד בבית ,פורצות
החוצה ומשמשות לפרגולה .כך הן מגשרות על המפתח
הגדול ומייצרות חלל ציבורי פתוח נרחב בגודל 7.5X12.5
מ' ללא עמודים ,המכיל מבואה ,ספרייה ,סלון ומטבח,
והקורות עצמן הופכות לאלמנט עיצובי מרשים בחלל
הפנים והחוץ .לעומת הקורות החלקות ,תבניות מלוחות עץ
לא מהוקצע שימשו ליציקת קיר בטון מחוספס בחצי גובה
בסלון ,המשמש כגב לטלוויזיה ,ומאחוריו מסתתרת הירידה
למרתף .משטחי המדרגות המובילים לבית עשויים גם הם
מבטון ,הפעם בתבניות חלקות ,ועם ריצוף החוץ האפור
של המרפסת ,המדמה בטון ,נותנים תחושת ריחוף וקלילות
לבטון הכבד מעל המדשאה (מפקח בנייה :אורן שדות).
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5
מול הבטון מפתיע משטח
העבודה במטבח ,שעשוי
לא מבטון ,מקוריאן או
מנירוסטה כפי שאופנתי
היום בבתי יוקרה ,אלא
דווקא משיש ירוק,
שהאדריכלים מצאו אחרי
מסע חיפוש ממושך ואינם
זוכרים את ארץ מוצאו

 . 5קיר בטון בחצי גובה משמש כגב לטלוויזיה ,וכמחיצת הפרדה מהירידה למרתף (מסגרת לחלונות" :עוז גלעדי" ,ספות" :אלמנטו") . 6 .משטח העבודה באי
שבמטבח ("טולמנס") עשוי מאבן ומפתיע בצבעו הירוק (מיזוג" :אקלים ליין") . 7 .שתי דלתות בתוך הספרייה מובילות לחדרי השינה .בקצה הדלת
הימנית  -השידה הורודה (סולם הספרייה ושולחן סלון :מסגריית "ציר ובורג") . 8 .חדר השינה עם שידה צבעונית לכל אורך הקיר (פרקט" :שורשים").

מול הבטון מפתיע משטח העבודה במטבח ,שעשוי לא
מבטון ,מקוריאן או מנירוסטה כפי שאופנתי היום בבתי
יוקרה ,אלא דווקא משיש ירוק" .את הפרטים שעבדתי
עליהם אצל צ'יפרפילד לפני עשר שנים ,כמו פסי ניתוק,
רואים היום בכל הבתים החדשים .לכן אנחנו לא מפחדים
לחפש חומרים חדשים" ,מסביר יניב .הוא נזכר איך הוא
ויעקבס כיתתו רגליהם במפעל השיש בשמש קיצית
קופחת ,עד שמצאו את גוש הסלע הירוק שממנו נחצב
משטח העבודה .מאיזו מדינה הגיע השיש קשה להם לזכור.
"לי השיש נראה אפריקאי או ברזילאי" ,מחייך יניב" .הוא
מתאים לצמחיית הג'ונגל שמבואה ,ועכשיו רק חסר תוכי
צבעוני" ,צוחקת יעקבס.
את החדשנות ואת הירידה לפרטים שעליהן דיבר יניב
אפשר לראות ,למשל ,בפרט שיצרו לחלונות הברזל.
"אתגרנו את הפרופיל הבלגי הרגיל" ,מספרת יעקבס
ומצביעה על פרט הכולל רשת זבובים שנשלפת לניקוי
על ידי מגנט ,ולוח ברזל אנכי שתופס את הסורגים" ,כך
שהדיירים לא ירגישו בבית סוהר" (מסגר :עוז גלעדי).
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8

ספרייה עצומת ממדים עם סולם נייד תוחמת את
המבואה והשטח הציבורי כלפי חדרי השינה והאזור
הפרטי ,שהדלתות אליהם מוצנעות כחלק מהמדפים.
קשה להתעלם מכך שמדפי הספרייה חצי ריקים" .בעידן
הטאבלט כנראה גם לא יתמלאו" ,אומר בעל הבית .אשתו
צוחקת" :חשבתי שיש לי יותר ספרים לפני שבנינו וקצת
התפדחתי בסוף .אני כנראה לא כזו אינטלקטואלית".
כמו הספרייה שתופסת קיר שלם ,גם בחדר השינה ארון
הבגדים הוא ממש ארון קיר לכל גובהו ואורכו .גם השידה
שמרחפת במלבנים צהובים ואפורים תופסת את כל הקיר
שמול המיטה (נגרות ספרייה ושידות :אסי לרנר) .מקום
של כבוד בתכנון קיבלו רהיטים שמלווים את בני הזוג
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 . 9תאורה טבעית
ומלאכותית לספרייה,
כשברקע דלת הכניסה
הגבוהה מברזל לבן.
 . 10מפל מים בכניסה
לבית עשוי גם הוא
מבטון.
 . 11אבני השביל בגינה
האחורית משולבות
בצמחייה שגדלה סביבן.
 . 12מבט מהרחוב עם
שער הכניסה שבעצמו
יוצר מבואה כלפי
הרחוב (תכנון שלד:
דורון טואג ,תכנון
חשמל :אורן סיני).

10

9

11

כבר שנים רבות :שידה ורודה קלילה ופופית במבואת
חדרי השינה (שמעליה ציור פופי משלים של האמנית
קרן שפילשר) ,ושידת עץ וזכוכית כבדה בסלון מהסבתא,
ולצדה סוס נדנדה מעץ וזכוכית תואמים של האמן רועי
כרמלי .בחדר הרחצה של ההורים יש ספסל על אדן החלון
שמשקיף לגינה ,שמעניק תחושה של מקלחת בחוץ .חדר
רחצה נוסף ,הממוקם במרכז הבית ללא חלון ,זכה לאור
טבעי עליון בדומה למבואה .האור הטבעי ,לצד הבטון
הפשוט והבית הנמוך והצנוע ,יצר ,בסופו של דבר" ,בית
ולא מפלצת" ,כהגדרתה של בעלת הבית.

הבטון ,ממאפייני הבנייה בארץ ,שולב בבית בתצורות
שונות ,מהחלקה ביותר ועד טקסטורה גסה ומחוספסת.
קורות הבטון הקונסטרוקטיביות הן אלמנט עיצובי,
והתצורה שלהם התקבלה על ידי שימוש בלוחות עץ
ברמות הקצעה שונות
ייתכן שהרגישות של יעקבס לאקלים היא תוצאה של
לימודים ועבודה בלונדון האפרורית והסגרירית .תמר
יעקבס ואושרי יניב ,אדריכלים בוגרי ה ,AA-התמחו
במשרדי האדריכלים מהטובים בעולם :יעקבס אצל
זאהא חדיד ויניב אצל דיוויד צ'יפרפילד
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