
הומניסט 
שבונה בתים

הבית של 
מוטי בן–חורין

אדריכל

מרדכי בן חורין

“אני חושב על בן האדם ראשית כל. כשאני מתכנן מרחב 
לקליינט, אני חושב על החתול שלו. היופי בעיני — משני.”

אדריכל מוטי בן חורין

ביקור בביתו של אדריכל מוטי בן–חורין הינו חוויה אנושית. הדיון על הבית 

עצמו התפרס על כמחצית השעה ועוד כשעתיים נוספות נסובו על החיים, 

על היחסים בין אדם וחברו, על הקשר בין אדריכל ללקוח ועל הקשר בין 

אדם למקום. על אף היותו אדריכל של כמה בניינים אייקונים בישראל כמו 

“בית אסיה”, לשכת המס, בית ז’בוטינסקי בתל–אביב ומלון פלאזה בירושלים, 

לצד מאות בתים פרטים — מעט נכתב על ביתו. בית, שניתן לזהות בו עקרונות 

והדגשים נסתרים, אך מהותיים, לעבודתו ולגישתו למקצוע.

טקסט

אדריכלית היידי ארד
צילום

אמית הרמן
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על–אף העובדה שבן–חורין מעולם לא יודה בהקבלה תרבותית, הבית מבטא 

את אותה התחושה המתכנסת של הליוואן — הדגם הדירתי הערבי-עירוני, 

שהתפתח באגן הים התיכון לפני כ-150 שנה
־

הבית בסביון, אסוציאטיבית, מתבקש שיהיה כווילה מפוארת מוקפת חומה, 

אך מתגלה כבית קטן וצנוע, חבוי בין עלוות מטפסים ועצים המקיפים אותו 

ונמצא בשולי גן פתוח לא מגודר, כבקיבוץ. הבית, שנבנה בשנת 1962, היה 

בעברו מוקף בפרדס ובסמוך למעברה. 

משפחתו של בן–חורין התגוררה בפתח–תקווה בסביבה שהפכה לסואנת. 

בחיפושים אחר מקום מגורים חדש, נסע אביו של בן–חורין, המהנדס, בלוויית 

מתווך, לראות מגרשים בסביון, לפני שחברת אפריקה לישראל שיווקה את 

המקום כשכונת יוקרה. באותם הימים, מגרש בסביון עלה כעשירית ממגרש 

מקביל בפתח תקווה. המגרשים נרכשו, ומשפחת בן–חורין המורחבת רכשה 

שלושה מגרשים, שני דונם כל אחד. במגרש אחד גרו ההורים, ומעליהם הוקם 

משרדו של בן–חורין, שלימים איכלס כ-20 עובדים. ובשני האחרים, ילדיהם. 

הפרדסים, הסביבה המוזנחת והנחשים, הקנו לבאים תחושה של חלוציות.

עד היום, הפרדס והגן ניבטים דרך חלונות הזכוכית, אל תוך הבית. בקומה 

ובו גם מקלט, שירותים ומטבחון.  — חלל תחתון במפלס הגן,  התחתונה 

בחלל הרבוע, שמידותיו כ-6X6 מטרים, ספסל עץ המשכי והיקפי העונה 

כהד לחלונות, המעניקים תחושה של שהייה בביתן אינטימי בדומה לליוואן 

העות’מני-מזרחי. על הרצפה שטיחים מעזה, מפרס וממקסיקו. פסלים ותמונות 

מפוזרים מסביב. בגלל הנחשים ששרצו בעת הבנייה, מדרגות הפח המכופף, 

המובילות לקומה העליונה, אינן נוגעות ברצפה ומרחפות. 

החלל התחתון, המשמש כחלל אירוח מנותק מ”הבית עצמו”, מאפשר את כל 

אורח החיים היום–יומי המשפחתי עם ארבעה ילדים, להתנהל בחופשיות 

בקומה שממעל גם בעת אירוח. בקומה העליונה חלל מרכזי החוצה את 

הבית. זהו לב הבית. במרכזו, חלון בגג. בחלל זה ממוקמת פינת ישיבה, פינת 

עבודה, שולחן אוכל ומטבח. גם כאן החלל מקרין אינטימיות וצבעוניות. 

על–אף העובדה שבן–חורין מעולם לא יודה בהקבלה תרבותית, הבית מבטא 

את אותה התחושה המתכנסת של הליוואן — הדגם הדירתי הערבי-עירוני, 

שהתפתח באגן הים התיכון לפני כ-150 שנה.

— חכם  משני צדדי החלל המרכזי, נמצאים חדרי השינה. ארגון המרחב 

וחסכוני — בא לידי ביטוי בכל קני המידה, החל מפתרונות האחסון במטבח 

והמשך באגף הילדים. אגף הילדים, שבו שני חדרי שינה )חדר לכל שני ילדים 

מתוך כוונה מראש( ושירותים מפוצלים באמצע, נושק בצידו האחר לחדר 

ארונות, המקשר את חדרי הילדים זה לזה מבלי שיעברו דרך ה”ליוואן”. 

זוהי מעיין מדינת ילדים נפרדת. בחדר השינה של ההורים שתי טלוויזיות, 

מול כל צד במיטה ממוקם מסך. “היא צופה בספר מסביליה” — מסביר בן–

— “ואני רוצה לצפות בתכנית טבע.... כששנינו רוצים לצפות באותה  חורין 

תכנית אנחנו רואים אותה כפול, כמו שני אריות מסתובבים בסוואנה”. תוך 

כדי סיור בן–חורין מדבר על עלויות: “הבתים שלי עולים כשני שליש מבית 

ממוצע. אני משתדל לתכנן בקווים פשוטים ומעטים... כמה שפחות קוים, 

פחות קירות — וכל זה אומר פחות כסף...”

בן–חורין מודה, שתכנון בתי מגורים הינו אחד הנושאים שקרובים לליבו מאד, 

כי בו הוא מרגיש את תרומתו לאיכות ולמהות חיי לקוחותיו, דבר שמתבטא 

בכך ש’’אף אחד מאלה שתכננתי להם בתים פרטיים, לא התגרש ולא ירד 

מהארץ וגרים בהם במשך עשרות שנים ללא כל צורך בהתאמתם לנוכח 

שינויים משפחתיים וטבעיים במהלך החיים’’.

פינת מנוחה בכניסה למתחם.

•

אדריכל מרדכי בן חורין במשרדו.

קומת הכניסה עם ביתן האירוח.

קומת המגורים: הליוואן 
והמעברים הפנימיים של חדרי 

השינה של הילדים.

•

•

•
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הביקור התקיים מספר ימים לאחר יום הולדתו השמונים. כאן הוא חגג את 

יום הולדתו, מוקף בחברים. האורחים הוזמנו לשעה 10:46 וקיבלו מבעוד 

מועד את מיקום ישיבתם המדויק במרחב שבקומה התחתונה. מקומות נשמרו 

למאחרים. בין החברים הנרגשים היו לא מעט שותפים למקצוע וקליינטים רבים, 

שממשיכים להודות לו על התכנון הרגיש והמוצלח עשרות שנים לאחר גמר 

הפרויקט. את המחמאה הגדולה ביותר קיבל מיואש צידון ]צ’אטו[: “אני מכיר 

עבודות שלך — אתה לא ארכיטקט, אתה הומניסט שבונה בתים”. 

מאז הוא מגדיר את עצמו באותן מילים.

-

היידי ארד
אדריכלית

the house of moti ben horin in savyon

ביתן הכניסה מוקף בחלונות ופונה 
לפרדסים של המשפחה.

•

קומת המגורים, עם סקיי-לייט במרכז 
כמקור אור עיקרי.

קישוט הבית מתאפיין בשטיחים, מדרגות המובילות לקומת המגורים.
פסלים ותמונות, שבן חורים אסף 

מכל העולם.

• ••
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