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מורן פלמוני אדריכלים
מורן פלמוני
באר יעקב  ,18נווה צדק תל אביב
18 Be'er Yaakov St., Neve Tzedek, Tel Aviv
טלפוןTel: 03-5171178 :
פקסFax: 03-5171174 :
כתובת מיילe-mail: moran@moranpalmoni.com :
אתרsite: www.moranpalmoni.com :

משרד מורן פלמוני אדריכלים הוקם בשנת  1997בנווה צדק .המשרד מתכנן פרויקטים עבור לקוחות פרטיים ויזמים עסקיים בארץ ובחו"ל וזכה במספר תחרויות עיצוב ואדריכלות .המשרד
עוסק בבניה פרטית ייחודית לצד מספר רב של פרויקטים מגוונים עליהם נמנים פרויקט המגורים והשימור במושבה האמריקאית בתל אביב (מתחם קרן) ,מתחם בתי הנופש היוקרתי באי
לפקאדה שביוון ,קמפוס סמינר הקיבוצים החדש ומשרדים תפעוליים בנתב"ג .2000
הפרויקטים של המשרד מאופיינים בתכנון מוקפד של שטחי החוץ והתייחסות לאקלים ולנוף תוך הקפדה על עיצוב פשוט וברור ,התחשבות בתנאים המיוחדים של האתר ושמירה על
צניעות ורגישות כלפי הסביבה.
מורן מנחה סטודיו לתכנון בחוג לארכיטקטורה ,אוניברסיטת תל אביב .בעבר  -ראש המחלקה לעיצוב פנים בביה"ס לאומנות חזותית "מימד" בתל אביב .בוגר בהצטיינות של המחלקה
לארכיטקטורה בביה"ס לאומניות בצלאל ,ירושלים ,בשנת .1994
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בית בשרון
גודל המגרש אפשר לתכנן את חללי הבית במפלס אחד ,ועם זאת לייצר פרטיות מרבית לכל אחד מהם .האגפים השונים ,מאורגנים במרחב כיחידות עצמאיות ויוצרים סביבה מבנית אחת,
(המתפקדת בשונה ממבנה יחיד העומד חופשי במרחב).
החיבור וההפרדה בין חלקי הבית השונים נוצרים על ידי מעברים שקופים וחצרות פנימיות .הגן הנכנס בין האלמנטים הבנויים מאפשר לכל אחד מחללי הפנים את החוץ הקרוב והאינטימי
שלו .כל חזית זוכה להתייחסות אקלימית בהתאם למיקומה ומאפשרת ניצול מרבי של הנוף תוך שמירה על איפוק כלפי הסביבה.
הלקוח ביקש בית נוח לשימוש יומיומי ולאירוח בפנים ובחוץ ,המייצר פרטיות ומקומות מפגש לבני הבית ונגיש לגן בכל אחד מחלליו .שטחי החוץ תוכננו בהקפדה כשרשרת חללים בעלי
איכויות שונות תוך שהם מתחברים לחלקי הבית השונים ,מרככים את קנה המידה שלו ומצניעים את נוכחותו בגן.
האתגר היה לתכנן מבנה גדול יחסית באופן
שלא יבלוט כלפי חוץ ושיהיה בעל נוכחות
שקטה כלפי הסביבה .חומרי הבית שנבחרו
(טיח ,אבן ,עץ) והפשטות הצורנית שלו נועדו
לעזור לבית לעמוד במבחן הזמן .העושר
והמגוון של חללי הבית והגן מתגלים תוך כדי
תנועה במבנה .מערכת החללים הפשוטה
והברורה מאפשרת למשתמשים לשנות את
פונקציות השימוש בהתאם לרצונם.
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 האתגר היה לתכנן מבנה גדול יחסית באופן שלא יבלוט כלפי חוץ ושיהיה בעלp
 גודל המגרש אפשר לתכנן את חללי הבית במפלס.נוכחות שקטה כלפי הסביבה
.אחד ועם זאת לייצר פרטיות מרבית לכל אחד מהם
p The challenge was to design a relatively large structure that would not stand out
and have a quiet presence in its surroundings. The lot size allowed the plan to be a
single level house and yet to produce maximum privacy for each user.

