
UDI MENDELSON אודי מנדלסון

"כחלק מתהליך התכנון , אני מבקש מהלקוח להציג בפני אימאג'ים של הסגנון העיצובי אותו הוא מעדיף, אני מאד שמח באם הלקוח 
מציג בפני דימוי של חללים אליהם הוא מתחבר. המשפחה עבורה הבית תוכנן עלתה ארצה מצרפת אך שמרה עימה זכרונות 
תרבותיים מצפון אפריקה. במקרה הנ"ל המשפחה עשתה מחקר ויזואלי עשיר והביאה עמה לפגישה תמונה של מרחב הסבה פתוח, 
המקורה בחלקו ע"י קמרון חצוי. מבנה זה מצד אחד יוצר מקום מחסה מפני הגשם והשמש, אך מנגד יוצר סימן מרחבי, מעין דופן 
המנכסת את העולם שלצידה ומולה כנוף וכגן פרטי. מאותו הרגע הבנתי שהמעשה האדריכלי שעלי ליצור יהוה כולו מעין קליפה, או 

כתנת עור לאותו חלל הסבה קסום, כאשר על שאר כל חלקי הבית יהיה להסתופף לצילו ותחת חסותו." 

“As part of the design process, I ask my clients to show me images of their preferred design style. I am very pleased when 

clients show me pictures of spaces to which they feel some attachment. The family for whom this house was designed 

immigrated to Israel from France, but they had preserved their cultural memories from North Africa. In this case the family did 

extensive research and brought a picture of a semi-enclosed lounge partially covered by a split dome. On the one hand this 

structure creates a space that provides shelter from the rain and the sun, while on the other hand it serves as a spatial marker, 

a wall of sorts that appropriates the world next to it and facing it for its own private landscape and garden. From that moment I 

understood that the architectural presence I was charged to create would serve as a coating or skin for that enchanted lounging 

area, while the other parts of the house must be shadowed and protected by it.”

PRIVATE RESIDENCE, NATANIA
2010

בית פרטי, נתניה
2010 

VIKI LEVI ויקי לוי

AVIVIT LEVIArchitect Udi Mendelsonאביבית לוי

אדריכל אודי מנדלסון
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UDI MENDELSON אודי מנדלסון

"כיצד הופכים אילוץ תכנוני, כגון קיר משותף בין בתים להזדמנות? כיצד קיר אטום יכול להפוך להיות מקור של אור? כיצד סימן של 
גבול, קיצו של המרחב הפרטי יכול להפוך לדופן של התרפקות, לקיר שתומך את הבית כולו? הקיר המחופה אבן לבנה עולה מן 
המרתף ומטפס דרך קומת הכניסה אל עבר קומת המגורים והלאה אל גג המבנה. הוא נושא עליו את התנועה של הדיירים עליהם 
הוא מגן, את התנועה של האור ואת השתנות הזמן של היום. לעיתים הוא בוהק, לעיתים הוא רך, לעיתים מאיר ולעתים מואר. הוא 

נמצא ממול אך גם לצד, למעלה ולמטה. זהו הקיר הנושא של הבית."

“How can a design constraint such as an adjoining wall between houses be turned into an opportunity? How can an opaque wall 

become a source of light? How can a boundary marker signifying the end of the private space be turned into wall that is hugged 

tightly and supports the entire house? This stone-covered wall rises from the basement and climbs via the entrance level to the 

residential level and then to the building’s roof. It carries the movement of the residents it is harboring, the movement of the light 

and the changing time of day. At times it is shimmering and at times subdued, at times it illuminates and at times is illuminated. 

It is facing but also to the side, up and also down. This is the wall that carries the house with it.”

PRIVATE RESIDENCE, PARDESIA
2009

בית פרטי, פרדסיה
2009 
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אדריכל אודי מנדלסון

Architect Udi Mendelson 
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SHMUELI IRIS, ARAVOT ORIT אורית שמואלי, איריס ערבות 

""ככלל, חוץ מקיף פנים. בעיר, הפנים מקיף את החוץ: אולמות המסחר, הסדנאות, חללי המשרדים, היכלי הציבור, חללי הדירות וכד' 
יוצרים עושר ורוב של חללי פנים, המקיפים חוץ וכך אוצרים את חלל הרחוב וחללים אורבאניים נוספים. זהו מצב של היפוך מבני 
נים' העירוני.  בין פנים וחוץ. החוץ הפנימי משמש כשלד רציף והמשכי, כמערכת רשתית ומקושרת של חללים הפוכים - 'החּוְצְפּ
תנאי בסיסי זה של עירוניות ]ועוד אחרים[ מזמן גבולות בין פנים לחוץ שהם גם סיפים, ואת שבריריותם והופכיותם של גבולות 
אלה. התהוותו של חוץ פנימי ]ולכן סופי[ טומנת בתוכה סתירה פנימית, וסתירה זאת היא הקרקע והתשתית לתופעות עירוניות 

המאפיינות את העיר הקומפקטית."

“The urban space is delimited by interiors as opposed to the non-urban exterior, which encircles the interior (typical to rural 

settlements). Thus, a structural inversion is generated, exchanging internal with external (the boundary in-between remains 

extremely meaningful). Inversions reflect both the existence of limitations and their vulnerability. Hence, it is the emergence 

of this ‘in-exterior’ and the interchangeability of domains - the individual sacred, secure, owned, controlled, intimate, hidden, 

dreaming space of interiors, with the dangerous, common and shared, extroverted, unexpected, interactive space of exteriors 

- leading to the unstable, tensed and invading nature of the thick urban space.”

THICK CITY: A RESEARCH IN APPLIED 
PHENOMENOLOGY, 2010

העיר הדחוסה: מחקר בפנומנולוגיה יישומית
2010

VIDEO: RON YESHOUA עבודת וידאו: רון ישועה

Arch Orit Shmueli, Arch Prof. Iris Aravot

אדריכלית אורית שמואלי, אדריכלית פרופ' איריס ערבות
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SHMUELI IRIS, ARAVOT ORIT אורית שמואלי, איריס ערבות 

"בדיאלוג בין ההמשגה של עירוניות לבין הפרשנות הצילומית, הצעתי להתמקד בחקירת מצבי-קצה ודפנות במרחב העירוני, כאתרים 
או  ערים, כמתחים  כפְּ היפוכים מתבטאים בחלל העירוני הדחוס  סיום.  'אתרים של היפוך', במקום אתרים של  להיות  שעשויים 
כניגודים. הם אינם בדברים ואף לא בחוויה, אלא באי ההתאמה שביניהם. אי ההלימה בולט בהמשגה של אובייקטים כתווך או כגבול, 
בשעה שחווים אותם אחרת. זהו החלל הגדוש של הרחוב: מומשג כחלל שניתן לעבור דרכו, אך נחווה כפריצת דרך מתמשכת. 
אלה המישורים הנפחיים של דפנות הרחוב: מומשגים כגבולות, אך מתעתעים בעומקם ובמה שמעבר להם, מתנים מציצנות ותנועה 

מנטאלית רדיקלית בין הפנים לבין החוץ."

“Urban boundaries may be ‘sites of inversions’ instead of endings. Inversions manifest themselves as gaps, tensions or 

contrasts. They are not in the things nor in the experience, but in the incompatibility of them. Namely it’s the mismatch between 

conceptualizing objects as either medium or boundary while experiencing them otherwise. It is the jammed void of the street: 

a conceptualized volume that one can move through yet experienced as a constant breakthrough; it is the volumous surface 

of street walls: a conceptualized boundary, yet tantalizing in its depth and its beyonds, insisting on voyeurism, conditioning a 

radical mental motion between the exteriors and interiors.”

THICK CITY: A RESEARCH IN APPLIED 
PHENOMENOLOGY, 2010

העיר הדחוסה: מחקר בפנומנולוגיה יישומית
2010

HADAS MENAJEM הדס מנג'ם

אדריכלית אורית שמואלי, אדריכלית פרופ' איריס ערבות
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Arch Orit Shmueli, Arch Prof. Iris Aravot

AYALA RONEL, MICHAL BRAIER איילה רונאל, מיכל ברייאר

"שיח ג'ראח, ואדי ג'וז, מע"ר מזרח, מוסכים, הפגנות. מזרח ירושלים.
מרחב ציבורי כאוטי, מוזנח ופגוע, מנוצל ומצולק, נבנה ומתפרק ללא הרף, בתהליך שינוי מתמיד.

אנשים בתוך מרחב תחת משטר אך ללא שלטון וללא שליטה, מייצרים לעצמם מקום פרטי, אישי ומוגן, מסודר ונשלט, מופרד ככל 
הניתן מחוץ זה, שאין בו לא ציבור ולא ציבוריות.

בסמוך לאזור המריבה, על מגרש קטן בבעלות משפחתן מזה שנים רבות, בחרו שתי אחיות להקים את ביתן. בעקשנות שקטה 
התמודדו עם הבירוקרטיה הישראלית, וכיום למעלה משש שנים לאחר שהחלו בתהליך התכנון הושלם הבנין."

אדריכלית איילה רונאל ואדריכלית מיכל ברייאר, רונאל אדריכלים

“Sheikh Jarah, Wadi al-Juz, Commercial Center of East Jerusalem, auto mechanic shops, demonstrations, East Jerusalem. 

A chaotic public space, neglected and wounded, exploited and scarred, constantly built up and demolished, in a process of 

continual change.

People in a space under a government regime that has no authority and no control create a private, personal and protected 

place for themselves, one that is orderly and controlled, separated as much as possible from the outside, one in which there 

is no community and nothing communal.

Near the area of dispute, on a small plot owned by their family for many years, two sisters decided to build their home. With 

quiet obstinacy they made their way through the Israeli bureaucracy, and today, more than six years after the planning began, 

the building has been completed.”

RESIDENTIAL BUILDING, WADI AL-JUZ, JERUSALEM
2011

בית מגורים, ואדי אל-ג'וז, ירושלים
2011

SIGAL BEN-DAVID סיגל בן דוד
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Architect Ayala Ronel and Architect Michal Braier, Ronel Architects

HARRY BRAND, EILA BRAND ADEL, TERRY KANTOR
DIMA MIRONOV

הרי ברנד, אלה ברנד-אדל, טרי קנטור
דימה מירונוב

OSEM, LOGISTICS CENTER AND HEAD ADMINISTRATIVE
INDUSTRIAL ZONE, MODI’IN, 2009

ROI EDUT

 קריית אסם, מרכז לוגיסטי ומבנה מנהלה ראשי
אזור תעשייה, חבל מודיעין, 2009

רועי עדות

"הקריה החדשה של קבוצת אסם הוקמה בחבל מודיעין ואמורה לענות על כל שרותי האחסון והתפוצה של החברה עד 2020. 
במתחם נמצא מחסן יבש, מחסן אוטומטי, מחסן קירור, מרכז אנרגיה ובנין מנהלה ראשי. בסך הכול עובדים בקרית אסם כ-1,000 

איש. 
השינוע האוטומטי ומערכות הבקרה הן מן המתקדמות בעולם. באתר מקומות חניה ל-230 משאיות ו-600 מקומות לרכב פרטי.  

עם תחילת התכנון היה חזונו של מר דן פרופר, יו"ר הקבוצה, פרויקט חדש שישדר: עוצמה, איכות, אנושיות וצניעות. 
התכנון מנסה לבנות קופסא למכונה שתענה לחזון זה."  

אדריכלית אלה ברנד-אדל, הרי ברנד אדריכלים ומתכנני ערים )1994( בע"מ 

“The Osem group’s new logistics center in the Modi’in region should meet all the company’s storage and distribution needs 

through 2020. The site includes a dry warehouse, an automated warehouse, a refrigerated warehouse, an energy center and 

a main administration building. Around 1,000 people work at the Osem Center.

The Center’s automated shipping and handling system and its control systems are among the most advanced in the world. The 

site has parking places for 230 trucks and 600 cars. 

From the outset, Mr. Dan Proper, Osem Group Chairman, envisioned a new project that would convey strength, quality, 

compassion and modesty. To fulfill this vision, the design seeks to create a box for a machine.” 

Architect Eila Brand Adel, Harry Brand Architects & Town planners (1994) ltd 
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HARRY BRAND, EILA BRAND ADEL,
ALECS GAKAYEV

הרי ברנד, אלה ברנד-אדל, 
אלכס גאקייב

"הגן הטכנולוגי מלחה נבנה ומאוכלס באופן הדרגתי מאז 1996, במקביל לפיתוח האזור כולו. 
במסגרת תוכניות פיתוח עירוניות הושם דגש על מרקם אורבאני משולב. 

התכנון האדריכלי של הגן משתלב בסביבה, תוך שימור הטבע ויצירת סביבת עבודה יוצאת דופן באיכותה. 
בשטח הגן, הקמפוס, פזורים פסלי ניקוד ה-א-ב מיצירתו של הפסל בוקי שוורץ, ופועלות בו חברות מתחומי התעשייה הנקייה, 
החל  ולעסקים,  להיי-טק  ביותר  המתקדמים  השירותים  עומדים  הדיירים  לרשות  סביבה.  איכות  של  מחמירים  בתקנים  העומדות 

מתשתית תקשורת ולוגיסטיקה ועד למגוון שירותים יום-יומיים לעסק כמו: גן ילדים פרטי, שמרטפייה, בנק ומסעדה. 
המגמה היא לייצר סביבת עבודה איכותית לרווחת העובד והחברה." 

אדריכלית אלה ברנד-אדל, הרי ברנד אדריכלים ומתכנני ערים )1994( בע"מ 

“The Malcha Technological Park has been built and populated gradually since 1996, developing together with the entire area. 

In the context of urban development plans, emphasis has been placed on an integrated urban fabric.

The architectural design of the park is integrated with its surroundings, while preserving nature and creating a work environment 

remarkable for its quality. Sculptures from Buky Schwartz’s Hebrew 2000 exhibit are scattered throughout the park campus. 

The companies operating in the park are all clean industries that meet strict environmental standards.

The park offers the most advanced services for high-tech industries and businesses, ranging from communications and 

logistics to a variety of ordinary services, such as a private preschool, a babysitting facility, a bank and a restaurant.

The objective is to create a high quality work environment to benefit the employees and the companies.” 

Architect Eila Brand Adel, Harry Brand Architects & Town planners (1994) ltd 

TECHNOLOGICAL PARK, JERUSALEM
1996-PRESENT

גן טכנולוגי, ירושלים
היום-1996

HILA ROZOV הילה רוזוב
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AMNON BAR OR אמנון בר אור

"בית המגורים של משפחת חבוייניק, שנבנה בתל אביב בשלהי שנות ה-02 סמוך לגימנסיה הרצליה, תוכנן על ידי האדריכל יצחק 
שוורץ כבית דירות עירוני בבניין פינתי בסגנון הבינלאומי. לימים, הפך בית הדירות לבניין משרדים שמצבו הפיזי התדרדר. 

המהלך המורכב לשימור המבנה והכשרתו לבניין משרדים מודרני בלב העיר, כלל מחקר ותיעוד של הבניין לשם הכנת תיק תיעוד 
ותכניות להתאמת השימושים הייחודיים של לשכת רואי החשבון השוכנת בבניין: תכנון אולם כנסים, הוספת 3 קומות למשרדים 
ייצוגיים, חפירת קומה מלאה עבור מקלט תקני המשמש כמחסן של הוצאת ספרים, התקנת מערכות אלקטרו מכאניות מורכבות, 

והתאמת הבניין לנגישות בעלי מוגבלויות ותוספת מעלית חיצונית."

“The residence of Havoinik family, built in Tel Aviv in the late 20s, near Gymnasia Herzliya, designed by architect Itzchak 

Schwartz as an urban apartment building in the spirit of the International Style. After years, the apartment building became a 

physically dilapidated office building. 

The complex procedure for historic conservation and making the place suitable for a modern office building in the city center, 

included research and preparation of a documentation file and preparing plans to adjust the building to the unique uses of the 

Institute of Credited Public Accountants which resides in it: planning a large conference hall, adding 3 extra floors for representative 

offices, digging full floor beneath for an underground shelter used as storage for the institute’s publishing house, making the 

building accessible for disabled and installing complex electro-mechanical systems and an external elevator.” 

ISRAELI INSTITUTE OF CREDITED PUBLIC ACCOUNTANTS
TEL AVIV, LATE 1920’S, 2008

RON SHOVAL

בית לשכת רואי חשבון בישראל
תל אביב, סוף שנות ה-20, 2008

רוני שובל

אדריכל אמנון בר אור

Architect Amnon Bar Or
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GAVRIELA NUSSBAUM גבריאלה נוסבאום

"יעדי עמותת אנוש הם לדאוג לפגועי הנפש ובני משפחותיהם. מרכז אנוש מהווה מועדון תעסוקתי וחברתי לתשושי נפש החיים 
בקהילה. הפרויקט מדגים כיצד ניתן בתקציבים צנועים ובבנייה מתועשת להגיע להישגים אדריכליים. 

הפרויקט תוכנן כך שמערכת התנועה מהווה את לב המבנה. שקיפות ומבטים פנימיים וחיצוניים יוצרים אוירה של שיתוף ואחווה. 
הפרויקט יוצר דיאלוג מיוחד עם הסביבה בשטחי חוץ צמודים בכל קומה. הארת החלל הפנימי מלמעלה ומן הצדדים מקלה על 
ההתמצאות במרחב ובזמן. "אף אחד מאיתנו אינו טוב כפי שכולנו ביחד".                                                                                       

“The goal of “Enosh” is to provide services for the mentally sick people and their families. The day centre acts both as a 

vocational and social club for those who live in the community.  The project demonstrates how with a limited budged and 

industrialized construction it is possible to achieve architectural values. 

The project was designed so that the main circulation area is the heart of the building. Transparency and indoor and outside 

views create an atmosphere of collaboration and identification. The project has a special dialogue with the neighbourhood 

with its outdoor areas attached on both levels. The natural illumination of the core from above and the sides enables good 

orientation in time and place.”

“ENOSH” CENTER FOR PEOPLE WHO SUFFER FROM 
MENTALLY EXHAUSTION, RAMLA, 2009

AVITAL MESHI

"אנוש" מרכז יום לתשושי נפש
רמלה, 2009

אביטל משי

אדריכלית גבריאלה נוסבאום

Arch Gavriela Nussbaum
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GAVRIELA NUSSBAUM גבריאלה נוסבאום

"בית הספר הדמוקרטי מדגים כיצד גישה אידיאולוגית לחינוך יכולה להתבטא באדריכלות. בית הספר הינו חלק מתנועה עולמית של 
בתי ספר דמוקרטיים שהחלה בישראל בה תלמידים לוקחים חלק בקבלת ההחלטות כיצד ינוהל בית ספרם. 

המצע החינוכי מבוסס על דמוקרטיה, שוויון וגמישות. התכנון האדריכלי תומך ברעיונות אלו על ידי פתיחות ויצירת מגוון של מקומות 
וחללים פתוחים וסגורים. העיקרון האדריכלי היה יצירת סביבות למידה אלטרנטיביות לחדר הלימוד המסורתי. כל מקום יכול לשמש 
לחלוקה  הניתנים  פנימיות,  חצרות  סובבים  גדולים  חללים  של  וגמישה  מודולארית  מרחבית  מערכת  על  מבוסס  הבינוי  ללמידה. 

www.demokratiks.org.il  ".משתנה

“The Democratic School demonstrates how an ideological approach towards education is expressed through architecture. 

It is part of a world movement of Democratic Schools, where students take part in the decisions how the school is run.  

HYPERLINK “http://www.democratic.co.il”

The curriculum is based on democracy, equity and flexibility and the design supports these ideals. The educational approach 

is reflected in openness and a variety of places and volumes. Its main architectural principles were creating alternative study 

areas to the traditional classrooms. Any space can be used for learning. The layout is based on a modular flexible system of 

large spaces surrounding patios.” www.demokratiks.org.i

THE DEMOCRATIC SCHOOL, KFAR-SABA
1998-2001

בית הספר הדמוקרטי, כפר סבא
1998-2001 
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אדריכלית גבריאלה נוסבאום

Arch Gavriela Nussbaum
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AMNON BAR OR
WITH EYAL ZIV ARCHITECTS

THE OTTOMAN TRAIN STATION AND
VILLAND COMPOUND
TEL AVIV, 1982-1924, 2010 2010 , 1892-1924

VIDEO: HANAN TANGI
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JOYCE ORON ג'ויס אורון

"כוונתי הייתה לכונן 'מקום'; טיילת עירונית שתחבר אנשים, חיי קהילה, רשמים וזיכרונות, במקום לשהות בו, שיניע אנשים לפעולה 
התיאטרון  "ככר  המוזיאון",  "ככר  כמו  והתמצאות,  למפגש  ככרות  מזה;  זה  שונה  שאופיים  למקטעים  חולקה  הטיילת  ולמנוחה. 
הפתוח", וככרות האובליסקים,בשפה חזותית עשירה של עמודים, פיסול, עבודות פסיפס, בריכות מים, מזרקות, ומיקום מדויק של 

עצים ותאורה."

“My intention was to create a ‘place’; an urban promenade that will connect people, community social life, memories and 

impressions in joyful places to be in, for action and rest. 

In order to create diversity and interest the promenade was split into sections, each with its own character. Several piazzas 

were planned to be places of encounters and orientation: “the museum piazza”, the ‘open theater piazza’ and the ‘obelisk 

piazzas’, by visual richness of sculptures, mosaics, ponds, fountains ,pillars, benches and accurate placing of trees and 

lighting.” 

THE PEDESTRIAN PATH OF HOPE, GANEI TIKVA
2002-2011

מתחם שדרת התקוות, גני תקווה
2002-2011
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ג'ויס אורון, אדריכלית ומתכננת ערים

Joyce Oron, Architect & Town Planner
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ITZHAK LIPOVETZKY LIR יצחק ליפובצקי ליר

"המגרש עליו הוקם בית דורסל הינו המגרש האחרון ששווק במתחם גני התעשיה- יוקנעם עילית. בשל שיפועי הקרקע הקשים, יער 
האורנים ומצוקי הסלע, היזמים נרתעו מלצאת להרפתקת בניה במקום שלדעתם עלויות הפיתוח בו היו מעמידות בספק את הכדאיות 
הכלכלית של הפרויקט כולו. לבסוף, זיווג מוצלח של יזם נאור, מר גבי בוגנים וליר אדריכלים, הצליח להקים במקום בניין משתלב 

בשיפוע התלול של ההר. התכנון הוזיל למינימום את עלויות הפיתוח ושילב את נוף הבראשית שבמקום בארכיטקטורה.
בית דורסל הוא מהדוגמאות הטובות לסימביוזה אורגנית בין בניין, הר ונוף בראשית.

“The structure housing the Dorsal Headquarters was built on the last plot of land to be sold in the Yokneam Elite Industrial 

Zone. Due to the plot’s sharp inclines, pine tree forest and rocky cliffs, the project’s entrepreneurs were hesitant about setting 

out on the adventure of building on this site, for they believed the costs of development cast doubts on the financial feasibility of 

the entire project. Eventually, however, an enlightened entrepreneur, Mr. Gabi Boganim, and the architectural firm Lir Architects 

Ltd. worked together to erect a structure integrated into the mountain’s steep incline.

The design reduced the development costs to a minimum and integrated the site’s natural landscape with the architecture. The 

Dorsal Headquarters is among the best examples of organic symbiosis between building, mountain and natural landscape.

DORSAL HEADQUARTERS
YOKNEAM ELITE INDUSTRIAL ZONE, 2003

בית דורסל
אזור תעשיה יקנעם עלית, 2003
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ITZHAK LIPOVETZKY LIR יצחק ליפובצקי ליר

הבניין בשטח של 25,000 מ"ר ובגובה 30 מ' יושב על סדרת טרסות שנחפרו בהר המיוער תוך הקפדה לשמר כל עץ. אורך המבנה 
כ-100 מ' ורוחבו כ-50 מ'. למרות המימדים הנדיבים מתקיימים יחסים הרמוניים בין המבנה וההר המיוער.

המבנה מורכב משלושה גושי בניינים, שני גושי משרדים וביניהם מבנה חממה המשמש כלובי ופאטיו פנימי.
הלובי עשוי כפאטיו ובו מדרון עתיר צמחיה שמדמה למעשה את המדרון והיער שהיו שם במקור. גשר מרחף עובר בפאטיו ונותן 

הזדמנות לשוהים בבניין לחיות את ההר המיוער מבפנים." 

The structure, with a total area of 25,000 square meters and a height of 30 meters, is situated on a series of terraces that were 

dug into the forested mountain, with care taken to preserve each and every tree. The structure is around 100 meters long and 

50 meters wide. Despite these generous dimensions, the structure is in harmony with the forested mountain.

The structure is composed of three groups of buildings, two office buildings and between them a hothouse-type building 

that serves as lobby and inner patio. The lobby is in the form of a patio, with an incline abundant with vegetation, in effect 

resembling the slope and the forest originally on the site. A hanging bridge passes over the patio, giving visitors the opportunity 

to experience the forested mountain from within."

DORSAL HEADQUARTERS
YOKNEAM ELITE INDUSTRIAL ZONE, 2003

בית דורסל
אזור תעשיה יקנעם עלית, 2003

VADIM ZUKOVSKY ואדים ז'וקובסקי

אדריכל יצחק ליפובצקי ליר

Arch. Itzhak Lipovetzky Lir
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MICHAELA EITAN מיכאלה איתן

"מרכז חוצות הגולן הוא מוקד פעילות אזורי בכניסה לעיר קצרין, בין פארק העתיקות והיקב. בתוכו מרכז קניות, מרכז מבקרים ומבשלת בירה - 

אטרקציות לתיירים ומקום תעסוקה ובילוי לתושבי הסביבה גם יחד. המרכז תוכנן ונבנה בשלבים בשטח של כ 7000 מ"ר מתוך כ 12000 מ"ר 

מתוכננים.

הקונספט של הפרויקט מבוסס על שני צירים: אחד אל פארק קצרין העתיקה, השני )עתידי( ליקב רמת הגולן. שני הצירים מתנקזים לכיכר רחבה 

המודגשת על ידי ארקאדה עגולה. 

שבירת המסה של הבניין לגושים, המתח שנוצר על ידי שינוי זווית, קומפוזיציה אורתוגונאלית שמבליטה את העיגול, הדו שיח בין שתי הארקאדות, 

שילוב בין חומרים וגוונים שנבלעים בסביבה וכאלה שמתפרצים ממנה כמו אש, מפגש בין מסורתי ועכשווי בצורות וחמרים מתנים מורכבות, עניין 

ועושר לפרויקט שגם בנייתו וגם הפעלתו בתקציב צנוע."

“The Golan Center, situated at the entrance to the city of Katzrin between the antiquities park and the winery, is a focus of 

regional activity. The building houses a shopping center, a visitor center and a brewery, attracting tourists as well as providing 

employment and leisure activities for the local residents. The center was planned and constructed in stages, now covering 

7000 square meters of the 12000 square meters planned for the project. 

The project’s concept is based on two main arteries, one leading to the Katzrin Antiquities Park and the other, to be built in the 

future, leading toward the Golan Heights Winery. These two arteries flow into a wide plaza, emphasized by a circular arcade.

The building’s mass broken up into blocs, the tension created by changing angles, the orthogonal composition highlighting the 

circle, the dialogue between the two arcades, the combination of materials and colors that are restrained by the surroundings 

and those that burst forth from the surroundings like fire, the encounter between the traditional and the contemporary in shapes 

and materials that demand complexity—all these lend interest and splendor to a project that is being built and operated on a 

modest budget.” 

GOLAN CENTER, KATZRIN
2007

מרכז חוצות הגולן, קצרין
2007

JULIA VOLODARSKY ג'וליה וולודרסקי

מיכאלה איתן אדריכלים

Michaela Eitan Architects
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JOYCE ORON ג'ויס אורון

"כאדריכלית אישה, עיצבתי מרכז קהילתי עבור נשים, במחשבה על איזונים בתוך הקונפליקט שהציב המודרניזם המערבי: להיות 
אישה המפלסת את דרכה בעוצמה ובתעוזה מחוץ לבית, או להיות "אשת-בית". קירות ישרים, גבוהים ואפורים מפלסים דרך בתוך 
והגנה, בחומריות של אבן חול  ומשתלבים המבטאים חיבוק  ומעוגלים, בקווים רכים  נמוכים  ומאזנים קירות  יותר  נמוכות  מסות 

מקומית, מסיבית וחמה, המאזנת אדריכלות בינלאומית של חיפויי מתכת קלים וקרים."

“As a woman architect, my attitude to a Social Centre for Women is a combination of a feminine orientation and a feminine 

architectural way of thought about finding equilibrium in the conflict of being a woman “cutting” her way strongly away from 

home, or being a woman “at” home. Tall straight grey walls, “cutting” their way through the lower and rounder masses of the 

building and rounder walls, creating softer lines, express a kind of hug and protection along with “Heavy” local sand stone 

contrasting the “Light” metal of the International Architecture.”

THE GABY MODE-BOTELHO, WIZO CENTER
GIVATAYIM, 1998

VERED SISAM

מרכז ויצ"ו ע"ש גבי מוד-בוטלו
גבעתיים, 1998

ורד סיסם

ג'ויס אורון, אדריכלית ומתכננת ערים
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Joyce Oron, Architect & Town Planner

RIVKA GUTMAN רבקה גוטמן

"מעבר להתערבות קונקרטית במפגש שבין אור לחומר, משתרע מדבר רוחש חיים של כבישים מהירים וחלונות, מקדשים וחניונים, 
ומזקקות,  חמצון  אגני  שדרות,  טרמינלים,  ושערים,  סמטאות  ומחסומים,  פסאז'ים  ואצטדיונים,  קמפוסים  וקסרקטינים,  קרפיפים 
נחל רפאים,  היורד אל אגן  עיר אשר מפנה מקום לשגרה של התיידדות עם צלקות הפוליטי, בערוץ  חיים.  מלתחות, מטבחים. 

להטרוטופיה של אנדרסטייטמנט ענייני.
הקו הראשון סימן צפון-דרום, לאנך אליו כל מה שניתן לפלש בו טווחים רחבים של סף העיר. אחריו, מנגד, הוצבו מישורי מסתור 
לתחום בהם שני גנים פנימיים. מה שנחפר הוקף במסה אופקית של אבן וחופה בחזית חמישית מול שכונות רכס גבעת משואה, 

בטכנולוגיה מתקדמת של חיפוי במתכות מרוכבות בטורקיז מסורתי של אמונות עממיות."
אדריכלית רבקה גוטמן, יאיר גוטמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

“Beyond specific intervention in an encounter between light and matter stretches a lively desert of highways and windows, 

temples and parking lots, containers yards and barracks, campuses, stadiums, passages and barriers, alleys and gates, 

avenues and oxidation basins, terminals, wardrobes, kitchens. Life. A city that makes room for the routine of becoming friendly 

with the scars of the political, in a ravine leading down to the (phantom) Refaim River’s basin, to a heterotopia of practical 

understatement. 

The first line that been drawn north-south, from the city to the valley, was configuring each perpendicular wall that should 

be opened outside inside to bring the two realms in. Inside these open walls, in contrast, were placed hidden planes to 

demarcate two inner gardens. The void that was excavated was surrounded by a horizontal mass of stone and covered 

with composite metal panel using advanced technology for the fifth elevation facing the Givat-Masua ridge’s neighborhoods, 

colored a traditional turquoise of superstitious.” 

BEIT HALOCHEM, JERUSALEM 
1994

בית הלוחם, ירושלים
1994
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Architect Rivka Gutman, Yair Gutman Architects & Town Planners ltd

ZEEV DRUCKMAN
WITH TAL NISSIM, MIMI COHEN-MINTZ

זאב דרוקמן
בשיתוף טל ניסים, מימי כהן-מינץ

"העיקרון המהותי מבוסס על שתי תנועות גדולות. האחת מגיעה משכונת המגורים, חודרת לרוחב המקום ומעצבת את הדופן 
המערבית שהיא למעשה הגבול של העיר הרציפה. התנועה השנייה, מקורה במטעי הזיתים של הכפר ובונה את החלל המרכזי 
באמצעות גן. שתי התנועות הן במפלסים שונים. הרחוב עליון והגן במפלס תחתון. כל המערך הפונקציונאלי של בית הספר בנוי על 

המרחב שנוצר בין שתי תנועות אלו." 

“The principle underlying this building is based on two major movements. One begins in the residential neighborhood, 

penetrates the site horizontally and forms its western wall, in effect serving as its boundary with the contiguous city. The 

second movement originates in the olive orchards of the village and creates the central space by means of a garden. The two 

movements are on different levels. The street is on the upper level, and the garden is on the lower level. The school’s entire 

functional arrangement is built from the space created between these two movements.”                                       

A HAND IN HAND SCHOOL FOR BILINGUAL EDUCATION
JERUSALEM, 2007

ARIEL YANNAY-SHANI

ביה"ס יד ביד לחינוך דו לשוני
ירושלים, 2007

אריאל ינאי-שני

אדריכל פרופ' זאב דרוקמן

Architect Prof. Zeev Druckman  
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MICHAL MUDRIK, TAMAR KOL HARARI מיכל מודריק, תמר קול הררי 

"מבנה בן למעלה ממאה שנה עובר חשיפה שימור ושחזור. עם קילוף השכבות שנוספו עליו ברבות השנים נחשפות אט אט השכבות 
המקוריות וחומרי הבנייה המקוריים של המבנה העתיק. 

השכבות השונות הנראות לעין מהוות את סיפורו הקסום של המבנה."  

“The house is over 100 years old. It is being preserved, exposed and reconstructed.

Pealing the house from the layers that accumulated over the years exposes the original layers and building materials of the 

ancient house.

The different visible layers tell the magical story of the house.” 

RESIDENCE, OLD JAFFA
2008

YAEL HAVOOSH

מגורים, יפו העתיקה
2008

יעל חבוש

אדריכלית מיכל מודריק ואדריכלית תמר קול הררי
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Architect Michal Mudrik and Architect Tamar Kol Harari

MICHAL MUDRIK, TAMAR KOL HARARI מיכל מודריק, תמר קול הררי 

"בתקופת הקמת נחלת ז'בוטינסקי ב-1944, נבנו בשטח הבית לול ורפת שנשארו עד היום. השטח טובל בירוק- עצי פקאן, עצי פרי 
וושינגטוניות וזיתים. שימור המפגש עם הטבע והירוק והתחשבות בעצים המיוחדים היוו את עקרונות התכנון המרכזיים.  

עיצבנו מסגרות התוחמות את הנוף ונותנות נקודות מבט שונות של הטבע בחוץ, כגון הפרוזדור המסתיים בחלון הנפרש מהרצפה 
ועד לתקרה ומנהל דיאלוג עם חלון זהה מצדו השני. יצרנו חללי תווך בין הפנים לחוץ המכניסים את הטבע לבית ומטשטשים את 

הגבול בין תוך הבית לנוף שבחוץ"   

“The house area contains chicken coop and cowshed that are still in place since 1944. The area baths in green with Pecan 

trees, fruit trees and olive trees. The goal was to preserve the encounter with nature. The design took into consideration the 

special trees on the ground so as not to harm them.

The frames encompass the landscape and provide different views of the nature outside like the corridor that ends with a floor-

to-ceiling window and communicates with an identical window on the other side thus the nature enters into the house and blurs 

the boundaries between the house interior and the nature outside.” 

PRIVATE HOUSE, BINYMINA
2008

בית פרטי, בנימינה
2008
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Architect Michal Mudrik and Architect Tamar Kol Harari

ZVI MOSSESCO צבי מוססקו

"עיצוב המסות היוצרות את הקומפוזיציה של המעטפת הבנויה כדוגמת אגוז עם קליפה קשיחה ומבהיקה ו"תוך" רך המתגלה ומבצבץ מתחת 

לקליפה בגלים של זכוכית החודרים אותה. מוטיב הגלים בא לידי ביטוי גם במבנה הגלי של גג האטריום.

אזור הכניסה הראשית מכורסם מתוך המבנה, תוך הגדרת רחבה גדולה ומקורה ונסיגה מהרחוב, כשהגימור המתכתי של הבניין מנסה להביא לידי 

ביטוי את המאפיינים של החברה המאכלסת אותו.

במטרה להקטין את החיכוך בין המבנה והשכנים יוצר המבנה מינימום קירות מקבילים לשכניו ומפנים חלק ניכר מהבניין לחלל הפנימי המואר, 

המדורג והמגונן, הנמשך לכל גובהו. 

הקומות הולכות ומתרחבות כלפי מעלה )חתך פירמידלי הפוך( באופן שכל קומה מצלילה על הקומה שמתחתיה ויוצרת ריכוז שטחים גדולים יותר 

בקומות העליונות המבוקשות יותר.

המבנה הפירמידלי נמשך, אם כי בהיפוך, גם באטריום ההולך ו"נפתח" כלפי מעלה ויוצר משפך אור המגדיל את כמות האור הטבעי בצורה שלא 

יוותרו שטחים פנימיים ללא אור טבעי."

“The built masses are designed as a metallic rigid external shield and inner soft waves of glass revealed from beneath. The 

element of waves, inspired by the sea nearby, is realized also in the atrium’s roof’s structure.

The inner entrance area is subtracted from the outer structure, defining a large roofed entrance plaza that is at a friendly 

distance from the street, while the metallic finish of the building conveys the characteristics of the company which occupies it.

The Headquarters’ is planned with a minimum amount of parallel walls to the surrounding buildings to create a sense of a wider 

outdoor space. Furthermore, a lighted atrium that goes throughout the building is planned to create a sense of that outdoor 

space within as well.

OIL & ENERGY CO. HQ, HERZELIA INDUSTRIAL ZONE 
2002

מבנה תש"ן, אזור תעשייה הרצליה
2002

NOA BARNEA נועה ברנע

אדריכל צבי מוססקו

Architect Zvi Mossesco

Each floor’s area is bigger than the one below in order to shade it (an inverted pyramidal 

section), and in a way that more volumes are located in the higher requested floors.

The atrium is also formed as an inverted pyramid, creates an additional natural-light internal 

façade and by that not leaving any spaces which are not naturally lit.” 
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ZVI MOSSESCO צבי מוססקו

"בניין החטיבה העליונה )ראש "הפירמידה החינוכית"( ממוקם בקצה ציר קריית החינוך המשלב לאורכו פונקציות חינוכיות כגון, בי"ס יסודי, חטיבת 

ביניים, אולם ספורט, אשכול מדעים.

הבניין מורכב משלושה אגפים סביב חלל מרכזי. כל אגף משמש לשכבה שונה )י, יא, יב( ומאפשר גם התפתחות הבנייה בשלבים, כבי"ס גדל. כל 

שכבה מחולקת ל"בתים" כדי לאפשר ההזדהות טריטוריאלית.

הבניין מנסה לבטא את אופייה של אור עקיבא, כמקום השולח שורשים לגבעות החול והנמצא כולו בשלבי המראה. העיצוב האורתוגונאלי של כתות 

האם מובחן מהאזורים הציבוריים הרכים והמעוגלים, המחברים בין חלקי הרשת האורתוגונאלית.

ההדרגתיות וההיררכיה שבין הציבורי והפרטי, המאפיינים את החיים בעיר, באים לידי ביטוי בביה"ס המתפקד כ"מיני עיר" - החלל הציבורי המכיל את 

"מוסדות הציבור" מוביל "לרחובות" המובילים ל"בית השכבתי" שגם בו מתקיימת ההיררכיה הפנימית האופיינית לבית."

“The location of the high school building (the top of the “educational pyramid) at the edge of the education complex axis which 

combines along it the educational features such as: elementary school, junior high, gym, science cluster.

The building comprises of three wings around a central space, each wing serves a different grade (10th, 11th, 12th) and allows 

building development as an expanding school. Each grade is divided into “houses”, with the purpose of increasing the territorial 

identification.

The building tries to evoke the image of Or Akiva as a young town sending it’s roots to the sand dunes, and being in takeoff 

stages.

The architectural expression distinguishes between the orthogonal and formal design of the classrooms area via the soft 

design of the public spaces having the rounded joints connecting the parts of the perpendicular network.

ATIDIM (OROT) EDUCATION COMPLEX, 
OR AKIVA 2003

DAN BEN ARI

קריית חינוך עתידים )אורות(
אור עקיבא  2003

אדריכל צבי מוססקודן בן ארי

Architect Zvi Mossesco

The hierarchy between the public and private, which define the life in the city is expressed 

in the school which functions as a “mini city”- the public space containing the “public 

institutions” leads to the “streets” which lead to the “layered house” where the internal 

hierarchy takes place just as characterized in a house.”
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CARLOS LEVITON, DAN SHUMNY קרלוס לויטון, דן שומני

"בית ספר יסודי, 14 כיתות, כולל חטיבה צעירה )שני גני חובה ושתי כיתות א'(. מעבר קשתי מוליך ומקשר אל מבני הכיתות 
ומגרשי ספורט. מעברו השני, שטחי חוץ לפעולות חברתיות  דופן המחבקת לרחבה פעילות חברתית  זה הוא  והמנהלה. מעבר 

בקבוצות קטנות. 
ירוקה, חסכון באנרגיה ושיפור איכות הסביבה של המשתמשים במבנה. הישגי  תכנית בית הספר מתבססת על עקרונות בנייה 
התכנית הם באיכויות המרחב החינוכי בבית הספר וביצירת טיפולוגיה מורפולוגית למרחב של קמפוס חינוכי אינטגרטיבי. מרחב 
הקמפוס מהווה חממה להתפתחות חברתית ואישית משולבת, בחללים ומרחבים המשלבים קונטקסט סוציו-אורבני ואיכויות של טבע 

ונוף ומעוצבים על פי עקרונות הבנייה הירוקה, תוך הטמעה של משאבים טבעיים בשגרת המרחב החינוכי." 
אדריכל קרלוס לויטון ואדריכל דן שומני, לויטון שומני ארכיטקטים בע"מ 

“Elementary school of 14 classes, combined with 2 integral kindergartens. Designed to be relaxing Campus like school that 

enabling various gathering places for different activities..

Class buildings are surrounding circular shape pupils courtyard and basketball court that are observing the far bay view and 

the close aromatic Citrus plantation.

The school is designed and situated according to the “green” ecological building design approach.”

Arch Carlos Leviton and Arch Dan Shumny, Leviton & Shumny Architects ltd

ELEMENTARY SCHOOL GIVAT-RAM, KIRYAT ATA
2010

בית-ספר יסודי גבעת רם, קריית-אתא
2010 
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CARLOS LEVITON, DAN SHUMNY קרלוס לויטון, דן שומני

"אולם ספורט, מכיל 1000 מקומות ישיבה, למשחקי כדורסל וכדור עף בליגת העל. עונה על דרישות FIBA, ומשרת גם בתי ספר 
סמוכים.

לאולם צורה של גוף אליפטי שנחת על מדשאות הפארק אשר המהוות רקע לאולם ונשקפות ממנו.
מעטפת המבנה אחידה ואינה מבדילה בין אלמנטיי מעטפת ורטיקלים והוריזונטליים. באופן זה מתקבל מופע של גוף גיאומטרי נקי 

המונח על מדשאות הפארק ומהווה דופן להתרחשות בו." 
אדריכל קרלוס לויטון ואדריכל דן שומני, לויטון שומני ארכיטקטים בע"מ

“Sport’s hall for basketball and volleyball league game, has 1000 seats. meets the requirements of FIBA, is also in use of 

nearby schools.

Hall has elliptical shape, laid on the grass that is the background for the hall, viewing the picturesque relaxing park.

The building skin is uniforms, without any differentiation between vertical and horizontal element. This approach enable the 

formation of clean geometrical shape which is situated the park’s grass and support the communal activities there.”

SPORT’S HALL, KIRYAT ATA
2011

אולם ספורט, קריית אתא
2011 
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Arch Carlos Leviton and Arch Dan Shumny, Leviton & Shumny Architects ltd
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Head of the Photography Dep 
Camera Obscura
School of Art


