
בית בתל אביב
תכנון: גולני אדריכלים, י. לביא אדריכלים

צילום: רן ארדה )כללי(, ירון גולני )פרטים(

המאוחדות ב האומות  ארגון  אונסק"ו,  הכריז   2003 יולי  חודש  תחילת 
לענייני מדע, חינוך ותרבות, על מתחם "העיר הלבנה" בלב תל אביב 
כאתר מורשת עולמית. בהכרזה נקבע כי המתחם, שתוכנן לפני כ-70 

ערך  בעל  הוא  כן  ועל  השנים,  לאורך  הייחודי  צביונו  על  שמר  שנה, 
תרבותי ואדריכלי בינלאומי. ההכרזה היא למעשה הכרה בינלאומית 

את  מובהקת  בצורה  כמייצגת  אביב  תל  של  בייחודה  רשמית 
אדריכלות הסגנון הבין-לאומי )"באוהאוס"(.

תחיית הבאוהאוס 
בית באוהאוס תל אביבי משנות 
השלושים זכה לבן זוג צעיר המשלים 
אותו בכבוד ויוצר מחווה 
נוסטלגית ראויה
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ריק  מגרש  עם   - ישן  באוהאוס  בית  עמד  כמעט,  עשורים  במשך שבעה 
וישלים אותו. הבית  זוג צמוד שיבוא  – והמתין לבן  לצידו וקיר חלק ואטום 
משקל,  שיווי  כחסר  נראה  הפתוחות,  המעוגלות  מרפסותיו  עם  הוותיק, 
כאילו בנה מישהו חצי בניין והתכוון להשלימו כמעט מיד, אך הדבר לא יצא 
אל הפועל. "היה לנו ברור שהחצי השני צריך לדבר באותה שפה, שאם לא 

כן, הבית הישן לא יזכה לעולם לשלווה ונחת", מספרים האדריכלים. 
הם מספרים כי הלקוח, שנולד וגדל בצריף קטן על המגרש הכמעט ריק, 
ילדיו - כבר בעלי  ואת  גדול שיוכל לאכלס אותו  התכוון עתה לבנות בית 
משפחות משלהם - על פני כמה דירות שיקובצו שם יחדיו. "עשינו לו הרבה 
סקיצות" ממשיכים האדריכלים, "אבל רק כאשר ראה תרשים המציג בניין 
באוהאוס משלים, הגיב בשמחה ונכונות. 'זה מה שבדיוק חיפשתי', אמר 

לנו, וכך יצא הפרויקט לדרך". 
בנסיגה  האדריכלים  כאן  השיגו  פתוחות  שמש  במרפסות  הצורך  את 
"ההתעגלות  החדש.  הבניין  של  המעוגלת  החזית  את  החושפת  מדורגת, 
המנדלסונית" – אולי האלמנט הבולט ביותר בבאוהאוס התל אביבי - הפכה 
ופרופילי  מכופפת  זכוכית  של  גדולים  בחלונות  תחומים  מגורים,  לחדרי 

פלדה בלגיים, היוצרים את המראה הזורם שאופייני לסגנון. 
בבאוהאוס התל אביבי היה מעט מאד פלדה, ועוד פחות זכוכית, וזאת בשל 
אופי האמצעים של התקופה, ולא מתוך רצונם של אדריכלי שנות השלושים. 
גם  נועדו  ניתן היה לממש את הפנטזיה במלואה. החלונות המעוגלים  עתה 
לפתיחה,  ניתנים  הפלדה  חלונות  המגורים:  לחדרי  מפולש  אוורור  להשיג 
והרוח עוברת מצד לצד, יוצרת תנועת אוויר מבורכת בקיץ התל אביבי הלח.

ירון  מספר  שני",  במבט  מגלה  שהעין  להיום,  אז  בין  הבדלים  עוד  "ישנם 
"הבאוהאוס  לארכיטקטורה".  "שער  הספר  וכותב  המבנה  אדריכל  גולני, 
המקורי היה קונספטואלי מאוד, בינלאומי מאוד, ועל כן נקי וחסר פרטים: 
הצרה  היחיד.  עיטורם  הם  והצל  שהאור  וחללים  מסות  של  מינימליזם 
הידועה של הסגנון הייתה הקושי של דייריו 'להרגיש בבית'. היה זה דווקא 
אריך מנדלסון שהטיף אז ליותר השתלבות עם המזרח, לשימוש בחומרים 

מקומיים, ובראשם האבן, ולהוספת פרטי קישוט צנועים". 
אבן  פרטי  והוסיפו  מנדלסון,  של  חזונו  עם  הלכו  העכשוויים  האדריכלים 
עם   - קצת  עוד  ורחוק  פתחים.  ותיחום  כניסות,  חלונות,  בספי  מקומית 
הבית  את  מחממים  הפרטים  ומרפסות.  למעקות  מכופף  ברזל  מעקות 

ונותנים לדייריו ערוץ להתקשרות עמו.
בנינו  אז  בעיר,  היום  כמקובל  חניה  עם  עמודים  קומת  רצה  לא  "הלקוח 
מרתף חניה סגור ומוגן. כך קיבלנו בניין שצומח מן הקרקע, אפיון מיוחד 
נוסף לבאוהאוס התל אביבי, המייחד אותו מכלל האדריכלות הבינלאומית. 

כך גם הרווחנו כבונוס דירת קרקע עם גינה מאחור".
עמודים  אין  המעוגלת.  החזית  עם  המגורים  חדר  הוא  דירה  כל  של  הלב 
בחזיתות וכל עיגול היא זיז גדול השלוח קדימה בעוז רענן, קורא תיגר על 
כוח המשיכה ומרחף כביכול באוויר. דיירים אחדים התאימו ספות מעוגלות 
ויצרו עיצוב פנים לחלוטין לא שגרתי. דיירים  מתחת לזכוכית המכופפת, 
אחרים העדיפו להתאים לחלל שולחן אוכל עגול, העומד במרכז הפנורמה 
את  מכילה  לעיגול  הסמוכה  הכנף  לעיר.  המעוגל  החלון  הרחבה שפותח 

המטבח והיא זוכה בכל קומה למרפסת שמש משלה.

חדר מגורים עם חלון פנורמי מעוגל וחלון צוהר עגול
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הקומה העליונה מכילה דירת דופלקס. המדרגות הספירליות מוליכות לשני חדרי גג עם מרפסת גג, ובריכת שחיה, הנותנת חוויית גובה מיוחדת לשוחים 
לשימור,  לבניין  שכנו החדש(  בשל השפעת  דווקא  )אולי  מאז  הישן, שהפך  הבניין  שיפוץ  לאחר  פרטיות מרבית.  גבוהים מבטיחים  ברזל  בה. מעקות 

מתקשים העוברים והשבים להבחין בקו העובר בין הישן לחדש. "וזוהי כאן המחמאה הגדולה ביותר בשבילנו" מסכמים האדריכלים. 0

הבניין, בעל החזית המעוגלת המטופחת

יציאות אל בריכת השחייה
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