
111נשים נשים110

אדריכלות אדריכלות

8 לאוקטובר 2014

8 לאוקטובר 2014י"ד בתשרי תשע"ה

י"ד בתשרי תשע"ה

שולחן שנפתח ל-18 
מקומות ישיבה וחדר 

אורחים מזמין, עוצבו עבור 
 משפחה שאוהבת לארח 

חגית ששר
צילום: בועז לביא

הכנסת 
אורחים

בתמונה ניתן לראות את הפרגולה המשמשת 
גם כסוכה. גודל הּפרגולה נלקח מגודל 

הסוכה שבעלי הבית תכננו. 
בגינון שולב ריצוף אבן ומשטח קטן מחופה 

ֶּדק שעליו שולחן קפה וכיסאות לשתיית 
הקפה של הבוקר.



המעצבת: אורנה שלוש-גורביץ'. מעצבת פנים וחוץ של בתים, 
דירות, משרדים וקליניקות.

הדיירים: משפחה דתית שעלתה מקנדה. זוג + ארבעה. 
הבית: בית פרטי בדּו משפחתי. שטח הבית 350 מ"ר הפרוסים על 

פני שלוש קומות. 
בקומה הכניסה: סלון, פינת אוכל, מטבח. חדר משפחה, שירותי 

אורחים וממ"ד.
קומת חדרי השינה: יחידת הורים, שלושה חדרי ילדים, חדר 

רחצה וחדר משפחה פתוח.
עליית הגג: כוללת שני חדרי ילדים וחדר רחצה.

תהליך השיפוץ: הבית שופץ בשלבים. השיפוץ הראשון נעשה 
בשל מצוקת מקום. הילדים בגרו והיה צורך להפריד ביניהם, לכל 

אחד חדר. בנוסף לכך, כיוון שמדובר במשפחה דתית, היה צורך 
בחדרים לאירוח. בשיפוץ זה שופצו עליית הגג וחדרי הרחצה 

בקומת הביניים. מהצורך הפונקציונלי התפתח בהמשך רצון לעצב 
מחדש את המרחב הציבורי וקומת הכניסה. 

הקונספט העיצובי: בעלי הבית ביקשו עיצוב קלאסי שיהיה 
מהודר וברמת גימור גבוהה, אבל מצד שני שיהיה נוח לחיות 

בתוכו.
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בניגוד לעיצוב המודרני שבו המטבח פתוח לחלל 
המרכזי, המשפחה ביקשה מטבח סגור בהפרדה 

מלאה. לכן נבנה קיר שיש בו שתי כניסות 
למטבח: מפינת האוכל ומהסלון. 

חזיתות המטבח הן בצבע מבריק והקלאּפות 
מחופות זכוכית בעלת דוגמה רכה ומרומזת.

גם מהמטבח יש יציאה החוצה שמאפשרת יציאה 
לשולחן האירוח ואל הבריכה, וגם כניסת אור.

כיוון שהבית הוא יחידה בתוך דּו משפחתי ויש לה קיר משותף עם השכנים וקיר נוסף חסום על ידי 
מעלה המדרגות והממ“ד, לקומת הכניסה יש שתי חזיתות בלבד שמאפשרות כניסת אור. המשימה 

העיצובית הייתה הכנסת אור ואוויר ויצירת קשר בין הבית לבין הגינה. הארת הבית נעשתה באמצעות 
בחירת חומרים מודרניים וקלילים שמאירים את המרחב. נבחר ריהוט שאינו מכביד על החלל, וגם 

בבחירת בדי הריפוד נלקח בחשבון הצורך להארת המרחב. 
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בכל שבת המשפחה מארחת כ-18 איש לסעודות השבת. לצורך כך נבחר שולחן 
מרובע 1.5x1.5 מטרים עם הרחבה עד ארבעה מטרים שאינו חוסם את היציאה 

לגינה. את השולחן מכנה המעצבת ‘שולחן חברתי‘, שכן כאשר אוכלת בו המשפחה 
הגרעינית אין בו ראש שולחן. 

התאורה בחלל המרכזי היא תאורת לדים שקועה. כדי לבדל את אזור פינת האוכל 
נבחר גוף תאורה חגיגי ומהודר.

קיר המדרגות נוצל בצורה מלאה: לכיוון הסלון עוצבה ויטרינה לכלי הכסף שמחופה 
מסביב בעץ ִאְמּבּוָיה שממנו עשוי גם שולחן האוכל. לצד הוויטרינה, דלת מגנט 

שנראית חלק מהקיר, דרכה נכנסים לחלל המדרגות ושם מאוחסנים כל הכיסאות 
שיוצאים לקראת האירוח בשבת. מתחת לחלק הגבוה של גרם המדרגות ארון 

מעילים.
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בחדר הבת נבנתה מיטה על במה. המדרגה של הבמה יכולה להפוך 
למיטת אירוח במשיכה החוצה. להשלמת האווירה נבנו נישות ליד 

המיטה, בהן ניתן לשמור ‘אוצרות‘ קטנים.

בחדר ההורים רמזים לחיים 
הקודמים בקנדה, שניכרים 
בקווים המאפיינים את החלל וכן 
במיטה גדולה מעל לסטנדרט 
הישראלי.  למשפחה ישנו מנהג 
מדי ערב: הילדים יושבים עם 
ההורים בחדר ההורים ושומעים 
סיפור. לשם כך הוקצה מקום 
לספה מול מיטת ההורים ולידה 
שידת ספרים שממנה ניתן 
לשלוף ספרים בקלות.
כדי ליצור מקומות אחסון 
נוספים בחלל, יצרה המעצבת 
ספסל שחלקו התחתון משמש 
כמגירות נעליים. 

חדר שנוצר בחלל הגג. הילדה בעלת 
החדר חלמה על חלון עם אדן רחב 

שניתן לשבת עליו. לשם כך נעשתה 
עבודת נגרות שיצרה תחושה של 

חלון עם ספסל ומתחתיו שטחי 
אחסון.


