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החוג לארכיטקטורה של אוניברסיטת  ,Pratt Institute New Yorkבהצטיינות
יתרה ,שם למדה במסגרת שתי מלגות הצטיינות .כיום לילך היא אורחת
קבועה בתכנית הבוקר של ערוץ “ 2בוקר בריא” ,בהנחיית פאולה וליאון
רוזנברג ,ובה היא מגישה פינה בנושא אדריכלות ותכנון מגורים .למשרד ניסיון
רב במגזר הפרטי והציבורי ,לרבות תכנון מגורי יוקרה יצירתיים ואיכותיים,
בדגש על תכנון ועיצוב טוטאלי ואמנותי .לאחר שנים של מחקר פיתח המשרד
שפה תכנונית מובהקת ,המתאפיינת בקו מינימליסטי ונקי ,חף מקישוטיות
והסחות דעת .שפה זו מייצרת עבור הלקוח מסה ומרחב המאפשרים לו
לבטא את טעמו האישי ומסוגלים להכיל את הסיטואציה האנושית בזרימה
מוחלטת לאורך שנים .עבור האדריכלית ,האדריכלות לעולם תנוע על התפר
שבין האמנותי לפונקציונלי ,דמיון ומציאות ,אורבני ופרטי ,חוץ ופנים — עד לכדי
יצירת חלל אישי ומפתיע ,עם איכויות העומדות במבחן הזמן.
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הווילה בת שלוש הקומות ,מציגה כלפי הרחוב איפוק וצניעות ונראית כמעין מכל
נקי ,מדויק ומינימליסטי ,המשקף את דייריו .ניתוק היקפי הוריזונטלי שתוכנן בין
קומת הקרקע ,המשמשת כמרחב הציבורי ,לבין הקומה השנייה ,המשמשת
כמרחב הפרטי ,קיים בכל החזיתות ,והוא מתקיים באמצעות קונסטרוקציה
דקיקה של עמודי פלדה וזכוכית ,שמטרתה להכניס אור וזוויות מבט ייחודיות
של החוץ והצמחייה אל פנים הבית .ניתוק זה מאפשר לקומה העליונה לרחף
כמעט בקלילות מעל קומת הקרקע ,כך שנוצרת הפרדה טבעית בין הפרטי
לציבורי .קומפוזיציה זו הותאמה לצרכים הספציפיים של משפחה עם ילדים
בוגרים ,אשר הרעיון המרכזי שאפיין אותה היה לאפשר מצד אחד פרטיות
מרבית לכל אחד מבני המשפחה ,כך שהילדים יוכלו להתגורר בבית בנוחות
לאורך שנים רבות ,ומצד שני לחבר ביניהם ולייצר עבורם מקום לפנאי משותף
המותאם לרצונותיהם וחלומותיהם של בעלי הבית.
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|  | 1בחזית האחורית הפרטית הבית כולו משתקף בבריכה .החיבור המרומז
שבין הפנים והחוץ מתחיל כבר במפגש עם החזית הקדמית ומתעצם עם
הכניסה אל המבנה ,כאשר החזית האחורית משוחררת כולה מגבולות בין שני
המרחבים ובכך מגדילה ומחברת אותם יחד | 2 | .תכנון המרחב הפנימי של
הבית יוצר תחושה של המשכיות אשר איננה מסתיימת בקיר או בחלון אלא
בגבולות הצמחייה של המגרש .קיר עץ מפירוק של אניות ישנות מוקם במקביל
לחלל הציבורי ,והוא משמש הן כחיץ להסתרת מערכות עם גישה נסתרת והן
כאלמנט עיצובי דומיננטי בחלל המשלב יחד חומרים טבעיים ומנוגדים| 3 | .
חלל המטבח מגדיר בצורה טבעית את פינת האוכל שבמרכזה ניצב שולחן
גדול באורך שלושה מ' ,המזמין אליו סועדים רבים לבילוי ושהייה בחלל פתוח
ללא קירות ומסדרונות.
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||4

|  | 1סגירת הרפרפות שבהיקף ובתקרת הפרגולה ופתיחתן ,מאפשרות
הכוונה של כניסת אור משתנה ,שיוצרת משחק של טקסטורת אור טבעית
השוטפת את הבית ובו בזמן מאפשרת לשבת באזור בכל עונות השנה.
|  | 2עם הכניסה לבית מתגלה חלל כפול עם קיר מרכזי המאחד את שלוש
קומות המבנה .לקיר זה נוצקו מדרגות בטון חשופות שאליהן מתחבר גשר
עץ מרחף בקומה השנייה ,היוצר הפרדה בין אגף ההורים לאגף הילדים.
|  | 3יחידת ההורים נפתחת למרפסת שמרחפת ומשקיפה לחצר האחורית
ולאופק | 4 | .החיבור בין החלל הציבורי הפנימי לחלל האירוח החיצוני יוצר
תחושה של המשכיות ,ומאפשר אירוח רב משתתפים | 5 | .תכנון הבית
מתאפיין בזוויות מבט רחבות המתקבלות בשל השימוש בחללים פתוחים,
בגובה חלל כפול ובקירות זכוכית שקופים | 6 | .התכנון האדריכלי של
קומה עליונה שמרחפת על התחתונה ,מאפשר כניסה של אור וזוויות מבט
מגוונות ומשתנות.
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