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רביעיית פלורנטין
מתחם מגורים, דרום תל אביב

אילן פיבקו אדריכלים

המתחם שנבנה על מגרש בשטח של שבעה דונם, 
מבנים   ארבעה  כולל  פלורנטין,  שכונת  בפאתי 

ובהם כ - 300 דירות, שטחי מסחר ושטחי ציבור.
צורות  באמצעות  בשכונה  המשתלב  המתחם 
הבאוהאוס  מסגנון  השראה  שואב  אמורפיות, 

המתבטא בחלונות פס ומרפסות מתעגלות.

מחוזק  פולימרי  בחומר  חופו  המבנים  חזיתות 
בסיבי במבוק, המבטיח עמידות במזג אוויר קיצוני. 
צעירה,  רחוב  לפעילות  זירה  המהווה  המתחם 
באמצעות  המתחדשת  השכונה  למינוף  תורם 
המביאות  מתפצלות,  וסמטאות  מרכזית  שדרה 
זרז  בכך  ומהוות  הציבורי,  החלל  רצף  להמשכיות 

לאינטראקציה אקראית בין מקומיים לזרים.

צוות תכנון: אילן פיבקו, עמית מס, איתי דוידוב.
צילומים: עמרי אבס, 

׳דין אהרוני.
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Built on a seven dunam plot at the edge of 
the Florentine neighborhood, the residential 
compound consists of four residential 
buildings with 300 apartments, commercial 
and public spaces. The amorphous building 
layout was inspired by the Bauhaus style 
and expressed through a sequence of round 
balconies and horizontal window strips, 
while the facades are covered with durable 
bamboo-reinforced polymer panels. 

Constituting an arena for young and lively 
street activity in  the renewed neighborhood, 
the central boulevard and winding alleyways 
serve as a catalyst for random interaction 
between locals and strangers.
Project architects: Ilan Pivko, Amit Mass 
(Partner), Itay Davidov (Studio Director).
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