עיצוב

ליאור יניב

צלם :עודד סמדר

קיר בטון חותך את המבט בין בריכת
הדגים והעלייה לחדרים ,ומשמש
לנשיאת המדרגות המרחפות

דגים שוחים
ברצפת המטבח

תכנון נועז ,שימוש בטיפוגרפיה הייחודית של השטח וערבוב בין צבע,
טבע ואמנות ,הפכו דונם ורבע ברמת השרון לבועה מסקרנת
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חלל פתוח גבוה ,ויטרינות גדולות
ובריכת דגים שקועה ברצפה מאחורי
קיר הבטון .המטבח ופינת האוכל
תחושת החוץ והמרחב
שולטת בקומת הכניסה

חלקו האחורי של המגרש גבוה
ב– 2.5מטר מחלקו הקדמי.
אתגר תכנוני שיצר חצר פנימית,
קדמית ואחורית

הבית :ברמת השרון 450 .מ"ר בנויים בשתי קומות ועליית
גג ,על מגרש של דונם ורבע בעל טיפוגרפיה ייחודית -
במגרש שני גבהים.
השראה" :המבנה הטיפוגרפי של השטח וקיר כורכר
ישן שעמד במרכזו היוו את ההשראה לתכנון" ,אומרת
האדריכלית איריס אבנרי דביר" .ידעתי שאני עומדת
לשמר את הטיפוס אל הבית ואת קיר הכורכר שיתחבר
אליו וייצור פטיו".
תכנון :מלבן נקי המייצר ניקיון ושקט צורני .החיבור בין
חלקו הקדמי של הבית לחלקו האחורי נעשה באמצעות
טרסות של תבלינים המלוות את העולים בגרם המדרגות
מגינה אחת לשנייה .בריכת דגים גדולה ממוקמת מחוץ
לבית ,צמודה לצדו ,נכנסת דרך החלונות לתוך הבית
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ומגיעה עד המטבח.
סגנון :אולטרה מודרני ,בקווים נקיים .רוב קירות הבית
הם חלונות ,ועל כן הושם דגש חזק על עיצוב הגינה .רצפת
בטון מהווה את הבסיס לעיצוב הפנים" .הרקע השקט
יחסית מופר על ידי אוסף אמנות מודרנית מרשים של
בעלי הבית.
עיצוב :דגש על חומרים טבעיים .גוון טבעי של
אלומיניום ,רצפת בטון אפורה או רצפת עץ במבוק בגון
אספרסו .קיר בטון חשוף מעוצב נבנה מקומת הכניסה
ועולה עד קומת הגג ,ומגדיר את החללים הפתוחים מול
המעברים .בקומה השלישית גג אבץ מעוגל יושב על
המבנה המלבני ,ויוצר חלל אחד רחב ועגול שבו ממוקמים
האזורים הציבוריים כמו חדר הכושר וחדר המוזיקה.

בריכת הדגים
מתחילה
בחלקו החיצוני
של הבית
ונמשכת אל
רצפת המטבח
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מדרגות מרחפות מעץ במבוק
בגון אספרסו חוצות את המטבח
ומובילות אל קומת החדרים

לקומה העליונה גג מעוגל וחלונות
חצי עגולים ,ובה ממוקמים חדר
המשפחה ,חדר הכושר וחדר המוזיקה
חדר העבודה .פרטיות
מושלמת וכניסה נפרדת

המטבח לבן עם אי מעץ .רצפת
בטון מוחלק וקירות לבנים
משמשים רקע לאוסף האמנות
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המיטה ממוקמת מול קיר שקוף שדרכו
נפרשת הגינה .חדר השינה של ההורים
קיר הבטון מגדיר את
החללים והמעברים

גג אבץ מעוגל על מבנה מלבני.
קומת הגג היא חלל משפחתי פתוח

חדרי הילדים פונים
לחצר האחורית
המוגבהת ובה שער
יציאה ושביל קיצור
לבית הספר
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