
עוצמה 
שקטה

משרד האדריכלים 
הישראלי "יעקבס יניב" 

זכה לראשונה בפרס 
יוקרתי, במסגרת 

פסטיבל האדריכלות 
העולמי. האדריכלים 
תכננו מקלט לנשים 

מוכות, שייפתח 
החודש וזכה להכרה 

עולמית. פרופיל 
על מי שמאמינים 

שאדריכלות תשנה את 
העולם

בעוד כחודש ייפתחו באזור הרצליה שעריו של 
מקלט חדש לנשים מוכות שמפעילה עמותת 
"לא לאלימות", בראשותה של רות רזניק. את 
המקלט, שנבנה לאחר תכנון ממושך ומאבק בן 
שש שנים שניהלו תושבי השכונה נגד העמותה, 
תכננו האדריכלים תמר יעקבס ואושרי יניב 
)"יעקבס יניב אדריכלים"(, בשותפות עם עמוס 

גולדרייך. 
בחודש נובמבר האחרון גרפו השלושה פרס 
על תכנון המעון, במסגרת "WAF - פסטיבל 
האדריכלות העולמי", שנערך בברלין זו השנה 
ביותר  המקיף  בפרס  מדובר  התשיעית. 
בעולם האדריכלות ו"יעקבס-יניב" הם המשרד 

הישראלי היחיד שזכה לכבוד. 

חקר העיצוב
- על מדף במשרד  זרים להם  פרסים לא 
החברה שברמת השרון ניצבים בגאווה שלושה 
מגנים ממפעל "אות העיצוב הישראלי", ובעברם 
לימודי  במהלך  שקיבלו  הצטיינות  מלגות 
האדריכלות בבית הספר הלונדוני AA ופרס 

של RIBA - אגודת האדריכלים הבריטית.
המובילים  הספר  מבתי  באחד  למדתם 
יש לכם תפיסה שונה של  בעולם. האם 

אדריכלות כתוצאה מכך?
יניב: "אדריכלות היא מרחב עבור אנשים. זה 
ברור מאליו, אבל לפעמים שוכחים את זה. 
כבני אדם אנחנו הורסים את הטבע ובוראים � 
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1. הבלוקים נותרו חשופים. בית בתכנון יעקובס- 
יניב. צילום: עמית גרון 

2. תמר יעקבס ואושרי יניב. צילום: עמית גירון
3. מבט על המקלט לנשים מוכות שייפתח במרכז 

WAF הארץ, זוכה פרס
4. מדרגות עשויות לוחות אבן ומבט אל בריכת 

הנוי שבחוץ. צילום: עמית גירון
5. המקלט לנשים מוכות שתוכנן לעמותת "לא 

לאלימות" - חצר פנימית יוצרת סביבת "חוץ" עבור 
המשפחות הזקוקות להגנה
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אותו מחדש. זו אחריות עצומה. כשאדריכל בונה 
בניין הוא חייב לזכור שהוא יעמוד לפחות 70 שנה, 
ולכן חובה עליו לעשות אותו טוב. אנחנו מאמינים 
שהסביבה משפיעה על ההתנהגות, ולכן אנחנו 
מנסים לעשות את האדריכלות שלנו הכי טוב 
שניתן. כשילד ילמד בבית ספר שמתוכנן טוב, 

הוא יהיה אדם טוב יותר - זה ברור לנו".
יעקבס: "באדריכלות יש היבט רגשי. כולנו מגיבים 
לחלל שאנחנו נמצאים בו. כשזו תגובה טובה, אני 
יודעת שהצלחנו. לכן, אנחנו עוסקים בחקירה של 

הגורמים שמובילים להרגשה טובה במרחב".
זה משנה מה מתכננים, בית או בניין?

יעקבס: "אנחנו נעים בזהירות בכל קנה מידה ומנסים 
לחפש את התכנון שיש בו עוצמה שקטה, ולא את 
זה שצועק אני כאן. אנחנו מעריכים אדריכלים בעולם 
שעובדים בסוג של אנדרסטייטמנט. שנינו אנשים 
שאפתנים, שמציבים לעצמם תמיד את המטרה 
הבאה. כל פרויקט שלנו הוא צלילה לתחום חדש 
ואנחנו מתעקשים להבין את הנושא עד תום. גם 
כשאנחנו מתכננים בתים פרטיים, שזה בערך 60 
אחוזים מהיקף העבודה שלנו, אנחנו מקפידים לא 
לשכפל, שמים את כל מה שעשינו עד כה בצד 

ומחפשים את הסיפור החדש". �

שקטה עוצמה 
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6. חלל מגורים פתוח ומשותף בבית שבו הבלוקים הם חלק 
מהנוף, גם בחלל הפנים. צילום: עמית גרון 

7. קורות בטון תומכות בבית שבו פתחים גדולים 
שמאפשרים לאור השמש לחדור פנימה. צילום: עוזי פורת

8. שביל מצמחיה מחבר בין בין חוץ לפנים. צילום: עוזי פורת
9. מפלס הביניים מקשר בין שלושת קומות הבית, שנבנה 

במושבה במרכז. צילום: עמית גירון
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איזה סוג אדריכלות אתם עושים?
יניב: "פחות חשובים לנו גודל או סוג הפרויקט, אנחנו 
מתמקדים ביצירת אדריכלות איכותית. אנחנו מחפשים 
פתרונות יצירתיים ומדויקים, שמתאימים לתנועה 
פועלים.  אנו  לערכים שלאורם  במרחב, למצבים, 
בתכנון שלנו יש התייחסות מובהקת לסביבה ברמה 
הפרקטית, לצמחים ולאור. התכנון חייב להרגיש לנו נכון 
ומשקף אותנו כבני אדם. אנחנו לא מחפשים לקדם 

את האגו שלנו". 
דוגמאות לתפיסה זו ניתן לראות בבתים הפרטיים 
שעיצבו שני האדריכלים. את ביתם הפרטי, אליו נכנסו 
רק לפני חצי שנה, לא רואים לדוגמה מהרחוב. זה נכון 
גם לגבי בית מגורים שנבנה לא מזמן במושבה בשרון. 
"יש ניסיון חוזר שלנו לא לנקר עיניים, לא לבזבז חומר 
ולא להפריז בגודל. התוצאות שמתקבלות עוצמתיות, 

אבל בשקט", הם מסבירים.
לכל פרויקט בתיקיית הפרויקטים העשירה שלהם הם 
נותנים שם שמייצג את הקונספט שעומד מאחוריו. 
כשהשתתפו במכרז על תכנון קומפלקס מגורים יוקרתי 
 .A trace of paradise בתל אביב, הם קראו לפרויקט
"משמעותה של המילה paradise בפרסית עתיקה היא 
פרדס. מעבר לעובדה שהאזור היה מכוסה בפרדסים 
בעבר, ניסינו ליצור פיסת גן עדן חבויה מאחורי קירות, 
והחצרות תוכננו מתחת לפני הקרקע, כדי לא לשבש 

את ההרמוניה", הם אומרים.

אדריכלות גולמית
את המשרד הקימו שני האדריכלים לפני 12 שנה, 
כשחזרו מלונדון. "עבדנו שם ארבע שנים, אני במשרד 
של זאהה חדיד ואושרי אצל דיוויד צ'יפרפילד. החלטנו 
שאנחנו לא עוזבים את לונדון לפני שאנחנו ממצים את 
הפוטנציאל שלה. כל אחד מאתנו בחר לעבוד במשרד 
שריגש אותו. לזאהה חדיד הלכתי עוד לפני שבנתה בנייני 
עתק עצומים. זיהיתי את הנביעה החזקה והעוצמתית 
שיש בה. כשחזרנו, הרגשנו בשלים לפתוח משרד 

משלנו". מספרת יעקבס.
אתם הורים לשניים, איך מסתדרת הזוגיות וההורות 

עם השותפות העסקית?
יניב: "אנחנו מאוד שונים, לכל אחד מאתנו יש את העולם 
שלו. כשחזרנו, הבנו שביחד אנחנו טובים יותר. המקצוע 
הזה מאוד רחב. צריך להיות טוב בכל כך הרבה דברים 
והחלוקה בינינו מצוינת בהיבט הזה, ולכל אחד יש את 
תחומי האחריות שלו. בהתחלה ברור שהיה קשה 
יותר, אבל עם השנים למדנו לעבוד יחד ולא להביא את 
העבודה הביתה, למרות שהיא ממלאת את הראש של 

שנינו ללא הפסקה". �
יעקבס: "מעניין שבכל פרויקט מגיעה נקודת זמן שבה 

יניב: "בתכנון שלנו 
יש התייחסות 

מובהקת לסביבה 
ברמה הפרקטית, 

לצמחים ולאור. 
התכנון חייב 

להרגיש לנו נכון 
ומשקף אותנו כבני 

אדם. אנחנו לא 
מחפשים לקדם 

את האגו שלנו"

שקטה עוצמה 
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10,11.12. תחרות מוזמנת לתכנון מתחם מגורים יוקרתי בתל אביב - הקונספט שאב השראה 
מהמילה הלועזית paradise )פרדס בפרסית(, כשהמטרה היא לחשוף את גן העדן שהיה 

בשכונה, תוך יצירת מקום מפלט מזמין ונעים בלב סביבה אורבנית
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הלקוח יודע למי מאתנו להתקשר, באיזה נושא. זה לא 
משהו שנאמר בקול, אבל מרגישים את הנטייה הטבעית 

של כל אחד מאתנו".
הפרויקטים של "יעקבס-יניב" מגוונים. הקו המקשר 
ביניהם הוא השימוש בחומרים במצבם הראשוני, 
כשהם גולמיים ומייצרים אדריכלות בעלת עומק, שאינה 
סטרילית. "אנחנו בונים אדריכלות עבור אנשים ולא 
עבור עצמנו. ללקוח יש משמעות בדיאלוג שמתקיים 

מולנו". הם אומרים. 
כך למשל, סטודיו לפילאטיס שתוכנן על ידם עבור 
השחיינית הפרלימפית קרן לייבוביץ', פונה למתעמלים 
עם מגבלות מוטוריות - הוא ממוקם בחלל גבוה ובולטים 
בו קונסטרוקציית ברזל ובלוקים מקוריים חשופים, 

שמשדרים עוצמה.
על תכנון דירה במגדל מגורים בתל אביב הם קיבלו 
פרס - צורת הדירה כשל מלבן ארוך, בתוכו שולבו 
מעברים בין החדרים, שמאפשרים חיבור או ניתוק לפי 
הצורך. עיצוב הפנים תוכנן בהתאם לסגנון האהוב על 

בעלי הדירה, שהיה פופולארי בשנות ה-50.
גם שוק נמל יפו אותו עיצבו, שהיה במחסן 1 באזור הנמל, 
זכה בפרס. 1,200 המ"ר כללו עסקים שונים והאדריכלים 
תכננו אותם ואת שבילי השיטוט שביניהם. במהלך 
התכנון התמודדו האדריכלים עם אתגרים מורכבים 
ועם מגבלות שימור. רשת נירוסטה שנמתחה בחלל 
הגדירה אזורים ואפשרה חיבור ותחושה של שלמות. 
למרות הזכיה בפרס, הם לא נחים. במשרדים של 
יעקבס-יניב ממשיכים לחקור את הגורמים שמובילים 
להרגשה טובה במרחב ונחושים לעשות עוד אדריכלות 

טובה למען כולם. �
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13. שוק האוכל ביפו. צילום: עמית גירון
14,15. השכונה הצפופה בה ממוקם הבית, 
הובילה להחלטה ליצור קומה ללא חלוקה, 

שנתמכת על ידי קורות בתקרה. צילום: עמית גירון

יעקבס: 
"באדריכלות 

יש היבט רגשי. 
כולנו מגיבים 

לחלל שאנחנו 
נמצאים בו. 
כשזו תגובה 

טובה, 
אני יודעת 

שהצלחנו. לכן, 
אנחנו עוסקים 

בחקירה 
של הגורמים 

שמובילים 
להרגשה טובה 

במרחב"
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