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מנדל בית עתיק מודרני
אדריכלים יפו העתיקה ,תל אביב
יפו העתיקה בנויה על שכבות בניה רבות מתקופות שונות .כך ,החלל שקיבלו האדריכלים
לתכנון בית מגורים ,נבנה ממספר שכבות ,אשר המוקדמת שבהן מלפני כ 180-שנה .יוצא
מכך ,שהמבנה הכיל טכנולוגיות וחומרי בניה שונים ,החל מקמרונות בקבוקים מסורתיים
ועד לתקרות בטון מזוין .בית זה אמור היה לשקף את עברה המפואר והרומנטי של יפו
העתיקה ,תוך שימוש ברכיבי הנוחיות המודרנית והעכשווית.

טקסט דבר המתכננים
צילום Oa Architecture Photography
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כאשר פנו אלינו בעלי הנכס לתכנון מרחב המגורים החדש שלהם ,הם
הגדירו את רצונם להפוך את המקום לחלל מגורים נעים ופונקציונאלי,
אשר יביא לידי ביטוי את העבר המפואר של יפו העתיקה ,בשילוב
אלמנטים מודרניים עכשוויים .תכנון יחידה ברקמה האורבאנית
המיוחדת של יפו העתיקה ,מושפע מכמה מרכיבים :הקרבה לים
והנוף הניבט אליו ,הצפיפות והקרבה לשכנים ,טכנולוגיית הבניה
וחומרי הבניה.
כהכנה לתכנון ,ביקרנו עם הבעלים בנכס המיועד ,שהינו איתם
בביתם הנוכחי על מנת ללמוד על האופי והצרכים שלהם ,במטרה
לגבש ולכתוב את הפרוגראמה .בשלב הבא ,תכננו מספר חלופות תכנון
ראשוניות ,כדי להגיע בהמשך ,תוך תהליך משותף ,לחלופת התכנון
המוסכמת .חלק מהמבנה היה בנוי קירות ותקרות בטון אשר נפגעו
מהקרבה לים .הבנייה כללה שיקום של חלקי הבטון ,ניקוי חומרי
מליטה צמנטים מקירות האבן והחלפתם בחומרים מבוססי סיד.
בנוסף ,בחירת חומרים "אצילים" ,אשר מתיישנים יפה ומשתלבים
בהרמוניה הן עם החלקים ההיסטוריים של המבנה והן עם חומרים
מודרניים .החצר הפנימית מחברת בין הסמטה ובין הכניסה ליחידה.
החצר מהווה חלל ביניים בין המרחב הציבורי ובין חלל המגורים
הפנימי ,הפרטי .היחידה נבנתה במשך השנים בכמה שלבים .חלקה
בנוי מקירות אבן כורכר ,המאפיינים את רוב המבנים במתחם ,וחלקה
מקירות מודרניים יותר העשויים מבטון ובלוקים .בתכנון התייחסנו
לחיבור בין החומרים השונים .שמרנו על מאפייני הבניה המקורית
שכוללים תקרות גבוהות וקמרונות הצלב.
הפרוגראמה הפונקציונאלית הגדירה  3חדרי שינה ,חלל מרכזי הכולל
מטבח ,עם שולחן אוכל ,חדר עבודה ואזור צפייה בסרטים .המעטפת
החיצונית נשמרה ,לא נעשו שינויים בפתחים השונים ובקירות .הכניסה
מהחצר הפנימית מובילה אל החלל המשותף .חלל זה תוכנן כחלל
פתוח שנוצר מחיבור  3חללים קיימים ,כדי ליצור חלל אחד משותף.
תכננו את ייצוב הקירות הקיימים הבנויים מאבן כורכר .לחלל זה יציאה
למרפסת הפונה לים .חדרי השינה תוכננו כאגף נפרד ,עם שני חדרי
רחצה .אלו חללים מיוחדים עם תקרה גבוהה .באחד החדרים המקלחת
והכיור תוכננו כחלק מחלל החדר .בקירות חדרי האמבטיה השתמשנו
בחומר מיוחד ,עמיד במים ("תדלק") .חומר זה שימש בעבר כטיח
לקירות פנים וחוץ .חומר זה נשמר לאורך זמן ועמיד במים.
כמו כן ניתן לגוון טיח זה לפי בחירה.
למעלה מימין :מדרגות המובילות מהחצר הפנימית לכניסה המקורית
למעלה משמאל :החצר הפנימית  -חלל מעבר בין הסמטה הציבורית לחלל הפרטי
למטה :אבן כורכר ,טיח פיגמנטי  -חומרים מקומיים המתיישנים יפה לאורך זמן
משמאל :חלל הסבה עם תאורה מתאימה
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שלד המבנה עם קירות נושאים עבים האופייניים למקום.
חלוקת החלל בין הציבורי – הסלון ,פינת האוכל לבין הפרטי – חדרי השינה.

מימין :חלל עבודה מחובר לחלל הציבורי
משמאל :חדר שינה עם אזור רחצה עם הפרדה חצי שקופה.
הקירות מחופים בטיח "תדלק" עמיד במים

מיקום :יפו העתיקה
שטח 180 :מ"ר בנוי 220 ,מ"ר מגרש
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תכנון ,שימור ועיצוב :מנדל אדריכלים  -אדריכל מנדל יריב ואדריכל גויכמן מאור
עיצוב תאורה :איילון גבישStudio Twilight ,
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