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ראש ראש 
דיוקן של דיוקן של דיוקן של דיוקן של 

בי"סבי"ס

ראיון עם אדריכל 
יצחק ליבנד

עמי ר!

אדריכל יצחק ליבנד, בוגר הטכניון, שימש עד לפני כשנה כראש בית הספר לאדריכלות 

פרופ'  ברוך,  ברוך  פרופ'  חיוטין,  ברכה  היו  ללימודים  חבריו  אביב.  תל  אוניברסיטת  של 

ואילן פיבקו. ליבנד, איש שטח מובהק, החל את עבודתו  יוסקוביץ'  רבקה אוקסמן, ברוך 

בשנות השבעים במשרדו של משה ספדיה. אחר כך פתח משרד עצמאי שבמסגרתו תכנן 

פרויקטים שונים - הבולט בהם הוא מרכז קהילתי "עמל" בשכונת הבוכרים - מבנה פוסט-

מודרני הכולל בית ספר לאמנות, בתוך מעטפת של מבנה לשימור שנבנה במקורו בתחילת 

המאה העשרים. הקדנציה של ליבנד מציינת את סיומה של תקופת הראשים הירושלמים, 

ואולי גם את המעבר הבולט לאדריכלות הדיגיטלית, שהיא הכל... חוץ מאדריכלות. 

הראיון התקיים בביתו החדש של יצחק ליבנד בקיבוץ אדמית. 

ירושלמי  אדריכל  בכלל  אתה  בי  מתעתע  אינו  זכרוני  א2 

ע2 אוריינטציה אורבנית.. מה מביא אות5 לקצה השני של 

האר>… אי5 אתה מתתחבר לבית מינימלי:טי, ע2 מרחב 

נופי ואוויר כמו בשווי>?

לגליל  המעבר  ירושלמי.  כ-  אחר  ורק  אדריכל  כל  קוד3  אני 

הוא חלו3 יש7 שהתממש. אמנ3 בגילי כבר לא קוני3 ”בננות 

ונוש3.  חי  עדיי7  והתחדשות  לשינוי  הרצו7  אבל  ירוקות“, 

ונו; אינ3 נחלת3 הבלעדית של השוויצרי3  מ>תבר שאוויר 

.. יש מקומות באר= שיכולי3 לח>ו- את הנ>יעה לש3. אנחנו 

מיד. הבית  בו  והתאהבנו  האלה  המקומות  אחד  את  מצאנו 

נמצא בהרחבה של קיבו= אדמית, שהיא בעצ3 שכונת בנה-

בית- על כל המשתמע מכ-. מכא7 אנחנו צופי3 על כל הגליל 

לפעמי3   העליו7.  והגליל  הכרמל,  חיפה,  מפר=  המערבי, 

אנחנו יכולי3 לראות שני מזגי אוויר במקביל - גש3 זלעפות, 

>ערה וחוש- בצד אחד, ומנגד שמש זורחת וענני3 בהירי3.

אני לא אוהב את המילה מינימלי>טי. הבית באדמית תוכנ7 

ביחד ע3 שותפתי לחיי3 ולעבודה, מלכה איגר. תהלי- התכנו7 

היה ארו- ע3 לא מעט חילוקי דעות, עד כדי מחשבות שאולי 

שאלת  ע3  התמודדנו  לעולמו".  כבר  יל-  מאיתנו  "אחד 

את  אדריכל שמכבד  כל  המקומיות שמע>יקה היו3 כמעט 

עצמו. כלומר - כיצד לתכנ7 בית עכשווי, ע3 קשר לתרבות 

ולמ>ורת של מקו3 שהמאפייני3 הבולטי3 שלו נמצאי3 אי 

בנייה רציפה. חיפשנו  בו אבולוציה של  ואי7  ש3 בהי>טוריה 

בכלל  באר=  לבנייה  האופיינית  מהאקלקטיות  להימנע  דר- 

ולפרויקטי בנה בית- במיוחד. 

ואני   - בקונטק>ט  שלנו הייתה להתמקד  הטבעית  הברירה 

מתכוו7 במיוחד לתנאי3 ה>ביבתיי3, שהיוו ג3 כנראה נקודת 

מוצא למתכנני3 ההי>טוריי3 שהיו כא7 מאות שני3 לפנינו. 

עיקר גאוותנו על ה>כימה הפנימית ועל הקשר הבלתי נפרד 

הערבי  הליווא7  לבית  בדומה  גושני,  מבנה  יצרנו  מהג7.  שלה 

הבית.  חללי  כל  נפתחי3  שאליו  מרכזי  חלל  >ביב  המאורג7 

ולנו; הקרוב והרחוק,  את הפתחי3 קבענו בהתאמה לאקלי3 

האוכל  שולח7  חללי הבית.  בכל  הזמ7  כל  מורגשת  שנוכחות3 

המהווה מרכז התרחשויות מקורה בפרגולה המתחילה במטבח 

ומ>תיימת בחו=. חלל המגורי3 גובל בחדר קריאה הנתח3 על 

ידי ארונות >פרי3 דו צדדיי3 ומשמש לעת מצוא כ"זולה" לדור 

הצעיר. מעליו חדר העבודה הצופה על כל חללי הבית. 

באר>  לאדריכלות  ה:פר  בתי  הבא:  הטיזר  על  דעת5  מה 

:ובלי2 מח:5 ב"מא:טרי2“. אני מתכוו! לאדריכלי2 שהוכיחו 

את עצמ2 בשטח, אבל בקיאי2 ג2 בתחו2 התיאורטי. כאלה 

שראויי2 לשמש מודל לחיקוי והערכה, שלא להידרדר למונח 

"הערצה"... 

הדעה הרווחת היא שעדי; שהמורי3 יהיו אדריכלי3 בכירי3 – 

בדר- כלל ג3 מפור>מי3. אבל הני>יו7 שלי כראש בית ה>פר 

לא מאמת את זה. לא נתקלתי באדריכל גרוע שהוא ג3 מורה 

טוב, אבל האדריכלי3 הטובי3 אינ3 בהכרח מורי3 טובי3. רוב 

על  מנוהלי3  אינ3  ודווקא הטובי3 שבה3,  בעול3,  בתי ה>פר 

מדי  גדול  שאגו  משו3  שכ-,  שטוב  חושב  ואני  מא>טרי3  ידי 

לעתי3 פוג3 ביכולת של המורה לאפשר צמיחה של התלמיד. 

דניאל  ע3  מגעי3  היו  לאדריכלות  ה>פר  בית  את  כשהקימו 

ליב>קינד, אבל שו3 דבר לא יצא מזה, ואני בכלל לא משוכנע 

שהיו3 היינו במקו3 טוב יותר לו הוא היה מגיע. 

ער! נוימ! שבא אחרי5 הוא תיאורטיק! ח:ר כל ני:יו! מעשי, 

בעצ2 ההיפ5 המובהק של5 כאדריכל רב ני:יו!...

פעיל  ודינמי,  צעיר  להיות  צרי-  ה>פר  בית  שראש  חושב  אני 

מבחינה מקצועית, אבל מישהו שלא ש3 את האגו המקצועי 

לפניו. אני מבר- על מינויו של ער7 בעיקר בשל יכולתו להקדיש 

למי  מתאפשר  שלא  דבר  ומרצו,  זמנו  מלוא  את  לתפקיד  ( )
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למעלה: אדריכל יצחק ליבנד.

משמאל: פתח האור ב>לו7 הבית באדמית.

שמנהל משרד פעיל, וזה כמוב7 ער- נו>; על המעבדה 

כיו3  שמע>יק  תחו3   - מוביל  שהוא  הדיגיטלית 

אדריכלי3 רבי3 בעול3. 

ראש בית ה:פר רשאי כיו2 לנתב את האג'נדה?

לארג7 מחדש  ני>יתי  האישי...  מני>יוני  לדבר  יכול  אני 

הטכניי3  בלימודי3  להתמקד  הלימודי3,  תוכנית  את 

בשני3 הראשונות ולהרחיב את תחומי הלימוד העיוני 

הראש לפני  את  כדי לפתוח לתלמידי3  וד'  ג'  בשני3 

פרויקט הגמר. ב>ופו של דבר הצלחתי לחולל מ>פר 

שינויי3 אבל לא מהפיכה של ממש. 

מה מנע ממ5 להשלי2 את המלאכה?

* שבה3 המורי3 נבחני3  + , - או ה- - כא7 זה לא ה-

כל הזמ7 ע"י התלמידי3 וע"י ההנהלה. הצלחתי לגיי> 

מ>פר מועט של מורי3 בעלי עמדה אדריכלית ברורה, 

מה  ע3  להתמודד  צרי-  אתה  יו3  של  ב>ופו  אבל 

השימור  נושא  את  להכני>  למשל,  ני>יתי,  שירשת. 

אבל  בכלל,  האדריכלות  אינטגרלי של תפי>ת  כחלק 

אדריכלי השימור  של  דווקא  עזה  בהתנגדות  נתקלתי 

שרואי3 את האדריכלות במשקפיי3 צרי3. 

היכ! הבעיה לדעת5?

שלנו..  מהתרבות  חלק  ה3  לאדריכלות  ה>פר  בתי 

כמו  ממני,  מנעה  ציבורי  במו>ד  שמדובר  העובדה 

ולהביא  עצמ3  את  שמיצו  מורי3  להחלי;  מקודמי, 

יוצא  ראשו7  שנכנ>  מי  ומתקד3.  צעיר  ד3  תחת3 

אחרו7... 

וחו> מזה הכל ב:דר?..

המרכזית  לעשות. הבעיה  מאוד  הרבה  כמוב7  עוד  יש 

מתקבלת  והבלתי  הכוחנית  התערבותו  היא  כיו3 

להכתיב  שמנ>ה  האדריכלי3,  רש3  של  הדעת  על 

תו-  הלימודי3,  תוכנית  את  לאדריכלות  ה>פר  לבתי 

שכוונת  ברור  כאשר  בחוק,  פירצה  של  ציני  ניצול 

המחוקק הייתה הפוכה. הדרישה לבדיקת התלמידי3 

הלימודי3  בתוכנית  פוגעת  הלימודי3  >יו3  ע3  מיד 

הנד>אות  ללמוד  וזמ7  משאבי3  להפנות  ודורשת 

במקו3 אדריכלות. זה פוגע ברמת בתי ה>פר וברמת 

האדריכלות באר= בצורה שלא הייתה עד כה. 

מה לדעת5 נית! לעשות בעניי!?

שצריכה  האדריכלי3  עמותת  של  תפקידה  בדיוק  זה 

לפעול לשינוי החוק ולעבוד לפי המודל הבריטי, שש3 

הלימודי3.  בתוכנית  ג3  מעורבת  האדריכלי3  אגודת 

אלא  בעניי7  עושה דבר  שאינה  רק  לא  העמותה  כא7, 

יד ביד ע3 הרש3, תו-  א; מאפשרת לחבריה לפעול 

ניגוד אינטר>י3 מובהק. 

אולי פשוט יש בעיה בבתי ה:פר... במורי2?

צוות המורי3 בבית ה>פר שלנו מגוו7, וטוב שכ-. ביחד 

ה3 יוצרי3 מניפה רחבה של השקפות ודעות. למרות 

לתלמידי3  שמאפשר  משות;  קו  יש  ביניה3  השוני 

לפרופ'  להודות  צרי-  כ-  ועל  למורה,  ממורה  לעבור 

בשנותיו  ביה">  בראש  שעמדה  ברזקי  אלינוער 

הראשונות.

א2 חזרנו עד אלינוער, מה דעת5 על קודמ5 לתפקיד 

בחו:ר  להאשי2  קשה  ממש  שאותו  שוק!,  הלל 

אג'נדה אדריכלית...

לפני שאדבר על חברי הלל שוק7, אני רוצה להזכיר את 

ע3  להתמודד  ונאל=  לו  שקד3  מרגלית  פרופ' משה 

איו3 של פיטורי מורי3 עד כדי >גירת ביה">. הידיעה 

שהוא עומד לשל3 על כ- מחיר אישי לא מנעה ממנו 

לעמוד בנחישות מול האוניבר>יטה כדי למנוע את רוע 

הגזירה. הוא אמנ3 הצליח, אבל שיל3 על כ-... 

רמת  לשיפור  אמיצי3  צעדי3  נקט  שוק7  הלל  פרופ' 

מצויני3.  דברי3  כמה  לעשות  הצליח  וג3  ההוראה, 

אבל חלק מה>טודנטי3, שלא הבינו מי מיטיב עימ3 

נחשב  הוא  היו3  מקרה,  בכל  עוינות.  כלפיו  פיתחו 

על  הוויכוח  רב.  בצדק  ולדעתי  מאד,  מבוקש  למורה 

דעותיו לגיטימי ואני רואה בכ- נקודות זכות ומבר- על 

נוכחותו יותר מאשר מורה שאי7 שו3 ויכוח על דעותיו.

עתיד  יש  אופטימי...  די  נשמע  אתה  הכל  ב:5 

לאדריכלות באר>? ...

חייב להיות עתיד, א3 כי קשה מאוד ליצור אדריכלות 

במקו3 שאי7 בו רצ; הי>טורי. אתה בעצמ- >יפרת לי 

בו  שאי7  במקו3  לאדריכלות  לערו- עיתו7  כמה קשה 

של הבינוניי3,  שיפור רמת3  המטרה היא  אדריכלות. 

שה3 השיכבה המרכזית שמייצרת את מרבית המבני3 

באר=. אלה שמצטייני3, ייצטיינו בכל מקרה. זה מאבק 

שהאדריכלות  לי  נדמה  ולפעמי3  ומתמש-,  ארו- 

נ>וגה במקו3 להתקד3.

טוב... מה אני לוח> עלי5 בענייני2 שאתה מת לשכוח 

 ...104 ב!  פעיל  אדריכל  כחודשיי2 מת  לפני  מה2... 

כיצד אתה רואה את ארבעי2 השני2 הבאות של5?

גדול  מערי=  אני  אבל  לנימאייר...  ההשוואה  על  תודה 

של פרנק לויד-רייט ויור7 אוט>ו7 ומרגיש קרוב אליה3 

יותר מאשר אליו. שניה3 נפטרו בתחילת שנות ה-90 

שלה3. אני ביקשתי לשרו; את גופתי, א3 אזכה לבלות 

מקציב  שאתה  ה-40  מתו-  שני3   15 רק  בצנצנת 

לי, ארגיש בר מזל. בכל אופ7, אני רואה את עצמי חי 

בפרויקטי3  רק  אבל  כאדריכל,  לעבוד  וממשי-  בגליל 

שמענייני3 אותי. אמשי- להתנדב לפעילות קהילתית 

שהחיי3  ולתחביבי3  ללימודי3  זמ7  יותר  ואפנה 

המקצועיי3 מנעו ממני -  ציור, צילו3 וקולנוע...
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