פיצו קדם /
בפרטיות
מירבית

שביל להולכי רגל העובר בסמוך
לגדר הבית הנמוכה הדאיג את הדייר
שביקש לעצמו פרטיות מרבית.
הפתרון לכך נמצא בחידוש ימיה
של המשרבייה ,לה נוסף גם
אלמנט אדריכלי מורכב

מאת גילי אריאל
אדריכלות פיצו קדם אדריכלים
צוות תכנון אירנה גולדברג ,רז מלמד ,פיצו קדם
אדריכל אחראי רז מלמד
גודל בנוי  770מ"ר  /גודל מגרש  1800מ"ר
צילום עמית גירון
תכנון תאורה אורלי אברון אלקבס
סטיילינג לצילומים אתי בוסקילה
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מסגרות אלומיניוםAVIELI :

נגרות :שאול זר ,מיזוג אויר :קירור ספיר ,מסגרות אלומיניוםAVIELI :

שני אלמנטים אדריכליים שנועדו להגן על
דיירי הבית מעיני זרים ,הובילו לקונספט
האדריכלי של הבית .האלמנט הבולט
ביותר ,שפיתוחו משפיע על מראהו החיצוני
והפנימי של הבית כאחד ,הוא המשרבייה
ומצטרף אליה קיר הבטון היורד מגג הבית
ואינו מגיע לקרקע
בכניסה מהרחוב דלת נסתרת המתמזגת בגדר לבנה מעידה
ברמיזה על הצפוי בבית ,משחקים בין גלוי ונסתר שני אלמנטים
אדריכליים שנועדו להגן על דיירי הבית מעיני החולפים בצמוד
לו הובילו לקונספט האדריכלי של הבית .האלמנט הבולט ביותר
שפיתוחו משפיע על מראהו החיצוני והפנימי של הבית כאחד,
הוא המשרבייה המודרנית המורכבת מלוחות ברזל שמחוברים
לאדמה בלבד ,הם אינם נוגעים בקירות הבית פרט לקיר הכניסה
הראשית .דפוס גיאומטרי חוזר על עצמו בסדר קבוע .רצף הדוגמה
שמקיפה למעשה את כל הבית מסביב ,ממשיך גם כאשר המשרבייה
מחפה את קיר הכניסה אל הבית ודלת הכניסה שמהווה חלק
אינטגרלי ממנו .המשרבייה הלבנה משתלבת בקירות החיצוניים
הלבנים ,למעט קיר הבטון היורד מגג הבית ושאינו מגיע לקרקע -
אלמנט האדריכלות הדומיננטי השני בבית .קונסטרוקציה מסובכת
המבוססת על שני 'קיסמי' בטון עגולים מצד אחד וגרעין בנוי מצד
שני ,מהווה את הבסיס שעליו נשען כל הגג אשר ממנו יורד מסך
בטון המגיע עד לגובה שמאפשר לנמצאים בתוך הבית ליהנות
מהחוץ ,אך מונע הצצה פנימה בנוסף לכך ,היות שמסך הבטון
נמצא בצדו הדרומי של הבית ,מוגן הסלון החשוף מקרני השמש
היוקדות בקיץ משעות הצהרים ועד רדת החשיכה .קיר הבטון מגן
מהשמש אך אינו חוסם את אור היום החודר מלמטה ומהשתקפות
האור במי הבריכה .למסך הבטון הופעה כפולה בדרמת ההסתרה.
בפעם הראשונה נתקלים בו עם הכניסה לבית .מסדרון צר וארוך
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מוביל מהכניסה לעבר האזור החברתי ,הקיר הימני של המסדרון,
שמאחוריו מסתתרים שני חדרי שינה לאורחים ושירותים ,עוצב כולו
כספרייה .הקיר השמאלי מתחיל בחלון צר וגבוה המגלה לנכנסים
ברכת השתקפות כחולה אשר ממנה משתפלת כלפי מטה גינה
חפורה לעומק שמדרונה המוריק בצמחייה שופעת גולש לעבר
קומת המרתף .מראהו המרגש של החוץ החודר פנימה נקטע על ידי

מסך הבטון היורד כלפי מטה ונעצר על ידי שתי יתדות שמונעות
ממנו ,כביכול ,להגיע עד לרצפה.
המעבר במסדרון מהווה הקדמה דרמטית לחלל החברתי המרווח
העשוי כולו קירות זכוכית ופתחי יציאה לחצר .ברכת ההשתקפות
המוסיפה מיופייה ומרעננותה לאווירה בסלון ,ממשיכה את ברכת
השחייה שגבולה נמצא בקו אחד עם קיר הסלון הגובל בחצר .גינה
בניין ודיור | 67

טיפים לעיצוב מושלם
צילום :זהר רון

חדר כושר ביתי :טכנוג'ים ,מיזוג אויר :קירור ספיר
מרוצפת לאורך הבריכה מובילה לפינת האירוח החיצונית המשקיפה
לעבר הבית ונמצאת בטווח נכון מחדר השינה הנמצא מימין לרחבה.
מבפנים ,את חדר השינה הפתוח אל החצר ,ניתן לבודד על ידי סגירת
שבעת כנפי המשרבייה המסתובבות על ציר מרכזי .בעיצוב הפנים,
אל המשרבייה שעוטפת את הבית בלבן ,עוצב קיר בדוגמה זהה,
אך הפעם צבוע שחור ,קיר העולה מקומת המרתף ומגיע לקומה
העליונה .הקיר שנראה כאילו אינו נתמך בדבר ,משמש כמעקה

וכמחיצה בין המדרגות לבין המטבח .המדרגות עשויות ברזל צבוע
שחור ,קבועות אל הקיר ,כל אחת בנפרד .בנייתן המסיבית נעשתה
בשלב בניית השלד.
בקומת המרתף ,אזור הספורט והבידור ,קומה שמשתרעת על פני
כל שטחו של הבית ,נמצא משרדו של בעל הבית לצד חדר ביליארד
המשקיף אל הגינה החפורה ,חדר כושר מאובזר ,חדר קולנוע מרווח,
שתי סאונות ,אחת רטובה ואחת יבשה ,ויחידת שינה נוספת לאורחים.

הכושר במרכז העיניינים

1

כבר לא מנמיכים תקרות

לא תמיד חייבים להנמיך תקרה בשביל

מזגנים ,ישנם פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו
לנו להשאיר תקרה גלויה ואחידה .פוג'יטסו

בימינו ,חדר הכושר הוא לא עוד חדר חבוי בממ״ד,
הוא חלק מרכזי מההוויה העיצובית של הבית.
אדריכלים משקיעים הרבה מחשבה ומאמץ בבחירת
המרחב ,בשימוש בחומרים יוקרתיים ובחירת
המכשירים .טכנוג'ים  -שיווק אגנטק

מה חדש באסלה?
????????????????????

בית חכם וקולנוע ביתיCONTROL4U :
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צביעה של קיר אחד בחלל בצבע נועז וחזק
ושמירה על שאר הקירות בגוונים נייטרלים
ממקדת את העין בקיר החזק ויוצרת אשליה
אופטית של חלל מרווח יותר .טמבור

2

3

אסלה ,לא מה שחשבתם :תתפנקו במערכת
מים חדשנית שמאפשרת שטיפה עם רסס
מים עדין ואורירירי בטמפרטורת הגוף .מנגנון
אוטומטי ללא מגע שולט על פתיחה וסגירת
מכסה המושב ,תאורה הכוונה וחימום המושב.
גבריט
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