נכנסים
הביתה

נכנסים לבית במושב בשרון צלם :עודד סמדר

במרחבי התודעה
אלמנטים ויזואליים חזקים ושימוש בחומרים גולמיים מהטבע (“לא הכנסנו אפילו קרמיקה”),
הפכו את הבית שתכננה אורלי דקטר במושב בשרון לסוג של יער עירוני

חצר הבית .המרפסת מרוצפת אבן טבעית שסותתה
בעבודת יד ,שממשיכה לתוך הסלון התחתון
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 הסלון ופינת האוכל ,עם ניגודים בין החום של
תקרת סרגלי הטיק הבורמזי לריהוט המודרני
המשלב עור ופליז .מפתחי ענק מדגישים את
הטשטוש בין פנים לחוץ

 קמין התלוי מהתקרה מהווה את אחד
האלמנטים הייחודיים בבית .במעלה מדרגות
הברזל ,המובילות לקומת המגורים ,הוצב פסל
תאורה מינימליסטי

הבית .ממוקם במושב בשרון ,וגודלו כ–600
מ”ר .בקומת הכניסה ממוקמים המטבח,
פינת האוכל והסלון .במפלס העליון ישנם
חדרי מגורים ,ובמפלס התחתון  -סלון
נוסף ,חדר רחצה ,חדר כושר ,חדר אירוח
וממ”ד שמשמש כמחסן .בחוץ יש בריכה,
מגרש כדורסל ,מטבח חוץ ושירותים.
בעלים .זוג עובדי הייטק ,עם שלושה
מתבגרים.
השראה“ .ההשראה העיקרית בעיצוב
הבית היא הטבע” ,מספרת אורלי דקטר,
שתכננה ועיצבה את הבית“ .המטרה הייתה
תכנון בית בדרך ‘אמיצה’ ולא קונבנציונלית
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מבחינת שילוב חומרים גולמיים כמו עץ,
אבן טבעית וברזל ,וכל מה שנקרא ‘דמוי’
לא נכנס לבית .הכול אותנטי ,ברמה שגם
הכלים הסניטריים עשויים ברזל ובטון .לא
השתמשנו אפילו בקרמיקה”.
סגנון“ .הבית מעוצב בסגנון מודרני,
אך חם ,עם אלמנטים מתועשים .פלטת
הצבעים כוללת גוונים מונוכרומטיים
בשילוב עם גוני עץ ,כדי לייצר חמימות.
בנוסף ישנן קריצות של צבעוניות
שמשתלבות עם החוץ ,ולכן נבחרו כחול
וירוק .באמצעות שימוש באלמנטים
ויזואליים חזקים ,ומעל לכל שימוש
ליידי גלובס מרץ 2018

בחומרים מהטבע ,נוצר מעין יער עירוני”.
אתגרים בעיצוב“ .מערכת המיזוג
הוטמעה בקירות מעוצבים תלויים ,שאינם
מחוברים לרצפה או לתקרה .בנוסף ,בגלל
שהתקרה משלבת עץ טיק בורמזי וקורות
פלדה ,בחרנו בתאורה מינימליסטית שלא
תשתלט על החומרים הללו .יש רק גוף
תאורה דומיננטי אחד בפינת האוכל ,וכל
השאר בלתי מורגשים ,כמעט .אתגר נוסף
היה להישאר נאמנה לחומרי הגלם מול
הפרקטיקה  -החומרים צריכים לעמוד
בתנאי לחות ,ובו בזמן להיות פרקטיים
ונעימים בחיי היומיום”.

המדרגות“ .לקומה התחתונה ולקומה
העליונה מובילות מדרגות פלדה .במקום
להסתפק במעקה סטנדרטי שבצדו קיר
רגיל או קיר זכוכית ,עוצבה ספרייה
מיוחדת שמשמשת כמעקה”.
המטבח“ .החזית עוצבה בסגנון פיוז’ן,
ויש בה חיפוי א–סימטרי של אבן קוורץ
טבעית עולה כלפי מעלה .שני דברים לא
קונבנציונליים שולבו במטבח ,ויוצרים
קונספט חזק :הראשון הוא דלפק מגזע
עץ גושני באורך  5מטר הפונה ליער ,דרך
נפלאה לאכול ארוחות משפחתיות ובלתי
פורמליות .ושנית ,גופי תאורה הממוקמים
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החלל המרכזי .בתקרת העץ ,שחודרת מהפנים לחוץ,
מוטמעים פסי מגנט עם גופי תאורה מינימליסטיים .ספה
מעור בגוון כחול עמוק מהווה כתם צבע בסלון

מעל הדלפק ומדמים תאורת חוץ .העיצוב
ממחיש כיצד האבן של החוץ נכנסת
פנימה ,לדלת הכניסה האחורית של הבית.
נוצרת הרמוניה בין פנים לחוץ.
“אלמנט שחוזר על עצמו גם במטבח
הוא מוטיב הספריות .יצרנו חזית גבוהה
של המטבח ,ומאחוריה מסתתרים מוצרי
חשמל ,מקרר אינטגרלי ומשטח עבודה
נוסף .גם כאן החזית יוצרת ניקיון חזותי,
ונותנת ביטוי לחומר .מידוף בעיצוב אישי
מברזל מזוקק של קיר המטבח יוצר הפרדה
בינו לבין הסלון”.
הסלון התחתון“ .עוצב בסגנון לא
קונבנציונלי  -אבן טבעית המאפיינת את
החוץ נכנסת באלגנטיות לסלון .הריצוף
הוא אבן מסותתת בעבודת יד ,והריהוט
זהה לזה שבחוץ ,על מנת ליצור הרמוניה
המשכית .נעשה שימוש בבדים שמתאימים
לחוץ ולפנים עם קריצות בגוני כחול ,צהוב,
וכמובן ספרייה גדולה .גוף תאורה מפוסל
מרחף ותלוי בכבלי פלדה מעל תקרת בטון
שממשיכה לקדמת הבריכה”.
החצר“ .כדי לתת ביטוי לעוצמת הגודל
של הבית ,תוכננו מפתחי ענק שבעלי הבית
תמיד יוכלו לראות ולחוות את החוץ  -עצי
חורש טבעיים  -ולהרגיש חלק ממנו” .
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 מבט לקיר הסלון שחופה באריחי
ברזל בתלת ממד ,ופינת אוכל עם
כיסאות עור משולבי פליז
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 אי המטבח ומשטח הכיור שמולו ,בשילוב משטחים ייחודיים של אבנים
שונות ,ומידוף מברזל מדוקק על קיר הבטון ,יוצרים משחק א–סימטרי

מטבח בסגנון מתועש אך אלגנטי ,המשלב חזית גבוהה עד התקרה שבה מוטמעים מקרר
אינטגרלי ומזווים ,אי גדול ודלת מוסווית המובילה לחדר שירות ונראית כחלק מהחזית

 דלפק עץ ארוך לישיבה
מול יער עצי החורש,
ומעליו גופי תאורה
מנחושת שנראים גם
מהחוץ ,בשביל הכניסה
לבית .בחזית הגבוהה
שולבה ספרייה ,להכנסת
צבעוניות ומידוף

 הקונסולה וצינורות
הפליז של גוף התאורה
היחיד בכל קומת הכניסה,
שיובאו מאיטליה,
משלימים אחד את השני.
קיר הבטון בעבודת יד
בטקסטורות משתנות
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 חדר האמבטיה הראשי .משטח וכיור מאלומיניום ,וחיפוי קירות
במיקרוטופינג מיוחד
חדר השינה של ההורים ,במפלס העליון

 חדר הרחצה בסוויטת ההורים .אמבטיה פרי סטנדינג מקוריאן,
ומאחוריה קיר בטון ייחודי וסניטריה שחורה
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 חוויית החוץ מתרחשת גם
בלילה  -צפייה במסך הגדול,
אירוח במטבח החוץ ופינות
הישיבה בצד הקמין
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 פינות הישיבה בבריכה משלבות
טקסטיל בגוני אפור וכחול .פסלי
תאורה בתקרת הבריכה ובקירות
יוצרים הארה דקורטיבית ייחודית
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