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בעיר רחובות
אדריכלות  /מעיין רוזן

מיותר לציין שאת ימי החופשה עם הילדים שלי
אני בוחרת לנצל כאתרי אדריכלות יפים .פעם
שמעתי משפט שאומר ,ש׳אדריכל טוב נזכר על
פי רוב׳בשל עבודותיו ולא בשל שמו׳.
אחד המקומות היפים שארצה להמליץ לכם הוא
בית חיים וייצמן .על גבעה מוריקה בעיר רחובות,
סמוך למכון ויצמן שוכן לו הבית אשר תכנן ובנה

-מטבח הבית-

ושחרור אוויר חם מהחלל .גרם המדרגות המעוגל

אריך מנדלסון .מנדלסון היה אדריכל יהודי בעל שם
עולמי ,אשר עבודתו הושפעה בעיקר מן האדריכלות.
חותמו של מנדלסון באדריכלות הארץ ישראלית
באה לידי ביטוי בשורת מכנים עירוניים בעלי ערך
שתכנן בתקופת היישוב בסוף המאה ה.19-
בית הנשיא פותח את שעריו למבקרים לאחר
שיפוץ ושימור המבנה בן ה 80-שנה .חזית הבית
המרכזית אשר צופה על מכון ויצמן כולו ,מתאפיינת
בסימטריה ורב שכבתיות .החזית סוגרת על חצר
פנימית פתוחה שבמרכזה בריכת שחיה .עומק
הבריכה היה  1.85ולאחר שיפוץ המבנה הוחלט
לרדד אותה בשל תקנים מחמירים יותר הקיימים
היום ,אורכה של הבריכה זהה לגובה מגדל המדרגות
המתנשא מעליה ,שהוא חוצץ באופן סימטרי בין

גרם המדרגות

בעל חלונות צרים וארוכים .ע״מ להסוות את אור
השמש הכניס האדריכל סיבי זכוכית בין שכבות
הזכוכית וזאת בכדי לסנן את קרני השמש.
עם תום השיפוץ ,נכנסה ׳וילה ויצמן׳ לרשימה
הבינלאומית של "בתים אייקונים" .הרשימה כוללת
שני האגפים של קומת הקרקע.
מנדלסון התעניין בוויסות אקלימי והעניק לנושא
תשומת לב רבה .על מנת להשביח את הבידוד
התרמי בבית ,ציפה מנדלסון את קירות הבית
בשכבת שעם מטויחת .הבריכה מוקמה בלב החזית
המערבית בכדי לאפשר חדירת רוח טבעית מצוננת
דרך פתחי החלונות הגדולים ,חלונות אלה מוקמו
בחזית הנגדית ע״מ לצור סירקולציה של אוויר

בעיקר בתים מאירופה וארצות הברית .הבית של
נשיא המדינה הוא אחד מיני בתים רבים ,הנמצאים
בשימור כאן כארץ ומגלים עוד טפח ממה שקרה
כאן במרוצת השנים.
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חופשה נעימה.
מעיין רוזן  -בית לאדריכלות
ועיצוב פנים .054-3018482
חפשו אותנו בפייסכוק" :מעיין רוזן
בית לאדריכלות ועיצוב".
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