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המאוחר, ובכל המעצבת הצטרפה לתהליך בשלב השלד 

זאת עמדה במשימת התכנון והלבשת הבית בלי 
 ?להתפשר על דבר. ומה קרה עם המדפים בסלון

   31/03/17 08:53 פורסם | living | יחזקאל נעמי
  

 

 
 

 זוג הורים ושלושה בנים בוגרים. -משפחה  הדיירים:
מ"ר מול נוף של שדות  250בית מגורים ביישוב תל מונד בשרון, היושב על מגרש ששטחו  הדירה:

מ"ר כולל בריכת שחייה: קומת קרקע, קומה א' ויחידת מרתף המתפקדת  220חקלאיים. הבית בנוי 
  .כיחידה עצמאית

נכנסתי לתמונת תהליך התכנון ועיצוב הפנים תוך כדי תהליך בנייה, בשלב שלד מתקדם. בית  החזון:
המגורים תוכנן למידותיהם של בני המשפחה ועם זאת בני הזוג הרגישו במהלך הבנייה שהם צריכים 
עזרה של איש מקצוע להשלמת בניית בית חלומותיהם ולשם תכנון מוקפד של החללים, בחירת חומרי 

 .ואבזור משלים הגמר
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דרישות בני הזוג היו להכניס אופי לביתם ללא יצירת עומס בפריטים ובאלמנטים. הם ביקשו הקפדה 

ושמירה על ניקיון עיצובי פרקטי ובעיקר לשמור על תחושת הרוגע בביתם. הבית תוכנן בסגנון מודרני 

היה לבני הזוג להכניס חום שיבוא לידי ביטוי בפרטי העיצוב והלבשת הבית. בחירת סקלת  אך חשוב

הגוונים בבית היא על גבול המונוכרומטי ש"נשבר" בשילוב אלמנטים של עץ טבעי ונגיעות של 

  .ריקים. על בסיס זה נוספו אלמנטים עיצוביים שהשלימו את העיצוב לקו המשכי והרמוני בביתב

  

.       

  טרד גלעד צילום: |  ההכניס כולל בבריקים מחופה הבית חזית גדר 
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  טרד גלעד צילום: |  ההבריכ סביב תבלין וצמחי לבנדר שיחי 

 ערוגות תבלינים ומטבחון חוץ
תהליך עיצוב הפנים נעשה בלוח זמנים מצומצם על מנת להשתלב כמה שיותר מהר  השיפוץ: משך

בתהליך הבנייה המתקדם, מבלי לעכב את לוחות הזמנים המתוכננים. תכנון העמדת הרהוט בחללי 
הבית השונים, תכנון המטבח וחדרי הרחצה נעשה במהרה תוך כדי התאמת נקודות החשמל והתאורה 

  , בחירת ריצופים וחיפויים, בחירת גופי תאורה וריהוט משלים.להעמדה המתוכננת החדשה
תוך כדי העבודה נתנו את הדעת לתכנון שטח החצר המשתקף מחלונות הבית, שבו בחרנו לשלב 
ערוגות גן ומטבחון חוץ שגם הם מחופים בבריקים שתואמים את חזית ושביל הכניסה לבית. תהליך 

  יירים נמשך כשישה חודשים ועמדנו בלוח הזמנים המתוכנן.השלמת עיצוב הפנים לבית עד כניסת הד

גדר חזית הבית מחופה בבריקים כולל קירות מפתן הכניסה המשולב עם דלת בסגנון  והכניסה: החצר
כפרי. בבטון מוחלק השתמשנו כגמר לשביל הכניסה, המדרגות ואזור החניה. יצרנו ערוגות עם צמחי 
לבנדר שישמשו כחציצה בין האזורים. בחצר האחורית סביב בריכת השחייה רוצף המשטח בדק איפאה 

  וגות נוי ותבלינים ותכנן מטבחון חוץ מפנק.וכן שולבו ער
 ישיבה ואחסון, עם דלפק עץ גושני רחב ממדים בסגנון כפרי מעוצב. בלב המטבח ממוקם אי המטבח:

    טבעי.
  

  
 רדט גלעד צילום: |  תמונה כמו - הסלון מחלון הנוף
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רדט גלעד צילום: |  טבעי עץ של אלמנטים בשילוב מונוכרומטי

      
 רדט גלעד צילום:
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  רדט גלעד צילום:
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  רדט גלעד צילום:
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  רדט גלעד צילום:      רדט גלעד צילום: |  לשלמות עד פעמיים ןשהותק המתכת, מדפי אלמנט  
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  רדט גלעד צילום:  

  פריט ייחודי וחלון סקיי לייט

רחב בעל חלון גדול המשקיף אל חצר האחורית ובריכת השחייה. מתחת לטלוויזיה מזנון ארוך  הסלון:
צף, ומולו ספה אפורה וארוכה. לכל בית אני אוהבת לתכנן עיצוב מוצר ייחודי לו, ובבית הזוג בחרנו 

סימטרית, בקיר הסלון בהתקנה סמויה. אלמנט זה דרש ביצוע -לתכנן מדפי מתכת מכופפת דקה, א
הייתה מורכבת ולא  -התקנה מדויקת על גבי קיר בגמר טיח דקורטיבי. ההתקנה הראשונה לא צלחה ו

היינו מרוצים מהתוצאה אך לא ויתרנו. המדפים הוסרו מהקיר וחזרו לצביעה חוזרת במסגרייה והותקנו 
טי בשנית בהצלחה. אלמנט המדפים שומר על מינימליזם תוך תחושת ריחוף ומשמש מקום תצוגה לפר

  עיצוב וספרים בבית.
אלמנט נוסף של ספריית מדפים פינתית, תוכנן תוך ניצול מסדרון רחב ממדים. המדפים הושחלו 

לתוך צינורות מים שנצבעו ומשמשים קונסטרוקציה שעליה הורכבו המדפים. גרם המדרגות גם הוא 
וון שחור פחם כאשר משלב את סקלת הגוונים שנבחרו: חיפוי המדרכים בעץ גושני טבעי, ומעקה בג
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לייט, חלון בתקרה, לחדירת אור טבעי לאזור.-מעל אזור המדרגות ממוקם סקיי

     
 רדט גלעד צילום:  

 



  2017מרץ                                            MAKO LIVING מגזין

 

10 | P a g e 

 

     
רדט גלעד צילום: |  וקלאסי כפרי לבן, המטבח.  

   
  רדט גלעד צילום:
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  רדט גלעד צילום:  
   

     
  רדט גלעד צילום:
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רדט גלעד צילום: |  ואחסון ישיבה המשלב אי  

     
  רדט גלעד צילום:

  

    
  רדט גלעד צילום: 
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  רדט גלעד צילום:

  
  

     
  רדט גלעד צילום:
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  רדט גלעד צילום: 
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  רדט גלעד צילום: |  הגוונים סקלת ממשיכה המדרגות בגרם גם
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  רדט גלעד צילום:

  הכי חשוב: גבשו קונספט

קומה א' מתוכננת כך שמצדו האחד של גרם המדרגות נמצאת יחידת ההורים הכוללת חדר ארונות, 
פינת עבודה קטנה מוצנעת וחדר רחצה ומרפסת שירות גדולה. בצדה השני של הקומה ממוקמים שני 

קומת המרתף  חדרי השינה המרווחים לשני הבנים הצעירים במשפחה, כולל חדר רחצה משותף.
מ"ר עבור הבן הבוגר, חייל, שכוללת חדר שינה, חלל אירוח  55משמשת כיחידה נפרדת ששטחה 

  מרכזי וחדר רחצה.

בני הזוג העידו על עצמם כי החשש העיקרי שלהם הוא שהבחירות שלהם לא יתחברו  המעצב: דבר
גיליתי זוג שהיה פתוח  יחדיו, שאין להם "טעם עיצובי" וחששו מהתוצאה הסופית. בעבודה משותפת

וצמא לרעיונות חדשים, היו קשובים והרבו להתייעץ. עונג לאדריכל ומעצב לעבור תהליך בנייה או שיפוץ 
  שבו הוא זוכה לראות את ההתרגשות והחוויה של בני הזוג והילדים עם כניסתם לביתם החדש.

נים. ישנו משקל רב לבחירה נכונה תהליך בניית בית או שיפוץ יכולים להיות גם חוויה מהנה עבור הבו
של אנשי מקצוע וחלק מזה הוא החלטה אישית שזה תהליך שלך, הבית שלך, ואתה עובר אותו על 
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מנת להתחדש ולשנות את איכות החיים שלך ובני משפחתך. בתהליך עיצוב נכון, רצוי לגבש קונספט 
נות, בשילוב חומרי הגמר עיצובי בתחילת הדרך ולהיצמד אליו. תהליך זה יקל בבחירות השו

והפרטים הנלווים. גיבוש קונספט ישמור על חיבורים נכונים ושפה עיצובית בבית.

     
  רדט גלעד צילום:
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  רדט גלעד צילום: |  הגוונים סקלת ממשיכה המדרגות בגרם גם
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  רדט גלעד צילום: |  ידיים רחב מסדרון של ניצול הספרייה.
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רדט גלעד צילום: |  הפראי הנוף נשקף השינה חדר מחלנות גם 

     
  רדט גלעד צילום:
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 רדט גלעד צילום:

     
  רדט גלעד צילום:
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  רדט גלעד צילום:

  אדריכלות ועיצוב פנים –נעמי יחזקאל  תכנון ועיצוב פנים:

  לינוי לנדאו סטיילינג לצילום:
  

  


