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נעמה שבתאי-ציזר ,בוגרת המחלקה לעיצוב סביבתי בבצלאל
משנת  ,1989והפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים בטכניון משנת
 .1990בוגרת תואר שני בטכניון עם התמחות בשימור משנת .2011
לאחר כשש שנות התמחות במשרדי אדריכלים הקימה
משרד עצמאי בשנת  .1996המשרד עוסק במגוון פרויקטים,
כגון תכנון מגורים ,עיצוב סביבה ושימור .המשרד מעורב
גם בתחומי ההתחדשות העירונית וייעוץ לוועדות שימור
עירוניות ,מתוך אמונה כי המטרה של התחדשות עירונית אינה
"הריסה ובנייה מחדש" אלא שימור והתחדשות בדרך שתועיל
לתושבים ולסביבתם.
תהליך העבודה במשרד מתאפיין בעיצוב בקווים נקיים ,תכנון
חללים גדולים והתחשבות באקלים המקומי .בתהליך מושם
דגש רב על כתיבת הפרוגרמה והתאמתה לדרישות הלקוח
וליכולותיו הכלכליות .חשיבות רבה ניתנת לפיקוח על איכות
הביצוע וטיבו.
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בית מגורים בכפר הרא"ה

בית מגורים בגנות הדר

בית מגורים בכפר הרא”ה ששטחו  250מ"ר ,כולל מרתף ,תוכנן על שטח
של  500מ"ר ,עבור משפחה מורחבת של שלושה דורות.
זכויות הבנייה המצומצמות העמידו אתגר גדול בפני האדריכלית שתכננה
בית למשפחה גדולה ,שדרשה פרטיות ומרחב .בנוסף לכך ביקשה
המשפחה תכנון התואם את אורח חייה הדתי ,שהתבטא בחללים ציבוריים
גדולים לאירוח ובמטבח רחב וכשר .בעקבות דרישות אלו תוכננו מקומות
אחסון רבים ,ספריות ופינות עבודה ,שתרמו לפונקציונליות כמו גם לעיצוב.
הבית תוכנן בקווים נקיים ומודרניים תוך שימוש בטכנולוגיות בנייה מתקדמות ,כדוגמת גג האבץ בעל המבנה הגלי וחיפויי גבס במקום טיח פנים .עיצוב בית המגורים מבטא את
הקו האדריכלי הכללי של המשרד  -הפרדה ברורה בין הפרטי לציבורי ,חללים גדולים ומרווחים ,פתחי אור גדולים אך מוצלים ומקומות לפנאי .הפרויקט הסתיים ב.2010-
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בית מגורים ששטחו  340מ"ר ,כולל מרתף ,תוכנן על שטח של  800מ"ר
עבור משפחה צעירה של חמש נפשות .מגבלות התב"ע הכתיבו גגות
רעפים .נתון נוסף היה השיפוע הגדול שנוצר מהפרשי הגבהים שבין החלק
הקדמי הגבוה של המגרש לאחורי.
נתון זה השפיע על ההחלטה למקם את הבית בחלקו האחורי של המגרש,
וזאת כדי לנצל את הפרשי הגובה לטובת הארת המרתף ,וגם כדי להשיג
תצפית מרשימה אל הנוף הנשקף למרחוק .העמדת הבית אפשרה ליצור
שביל כניסה מרשים מלווה בקיר גבוה עם פתחים ,שביקש לחלק את הגינה לשני חלקים על פי השימושים השונים :חלק מרכזי לגינה ולפרגולה וחלק משני לבריכת השחייה
העתידית .ציר זה הודגש בתוך הבית באמצעות מסדרון רחב ומעוצב ,שמצדו הימני נמצאים המטבח ופינת האוכל היומיומית ,ומצדו השמאלי  -חלל המגורים הגבוה ופינת
האוכל לאירוח .בנוסף תוכננה הפרדה בין חדרי השינה של הבנות ,שמוקמו בקומת הקרקע ,לבין חדר השינה של ההורים ,שמוקם בקומה הראשונה .הפרדה זו ,מעבר לתרומתה
לפרטיות ההורים ,אפשרה לנצל שטח גדול בקומה הראשונה לטובת חדרי ארונות ומקלחת מרווחים.

