בית ביישוב עשרת
תכנון :אד' כנרת צידון
צילום :בנימין אדם

נאמן למקור
בית פרטי שמתחבר לנוף הנמצא
מולו ומדבר באותה שפה עיצובית
עם סביבתו הקרובה
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חלל המגורים .התקרה עוטה קורות עץ חשופות מגוונות בגוון שמנת

כ

אשר הגיעה האדריכלית כנרת צידון לראות בפעם הראשונה
את המגרש ביישוב עשרת ,היא גילתה שטח של כדונם ובו
בית ישן שנמצא ברחוב שקט ביישוב" .עם זאת ,כאשר יוצאים אל
הגינה האחורית מתגלה נוף מקסים של גבעת כורכר ועליה בית
ערבי ישן עם כיפות בטון ,שריד לכפר הערבי בשית שהיה באזור,
היא מספרת .לכן ,היה ברור לה שההפניה של הבית צריכה להיות
לכיוון הגינה האחורית ,לשם צריך לכוון את הסלון ,את פינת האוכל
ואת המטבח.
הבית עצמו משתרע על פני  275מ"ר ,והלקוחות הם זוג הורים עם
ארבעה ילדים" .בתפישת התכנון שלי ,בהוויה הישראלית ,המטבח
הוא לב הבית .הוא מרכז ההתרחשות ,ממנו ואליו מתנקז הכל.
המטבח ,חייב שיהיה מחובר באופן ישיר -לא רק לאזור האירוח
הפנימי  -הסלון ופינת האוכל ,אלא גם באופן ישיר אל המרפסת
החיצונית ,שבמזג האוויר של ארצנו היא חלק עיקרי ומשמעותי
בתרבות האירוח .ולכן ,בתכנון הבית הזה היה חשוב שכל החללים
הציבוריים יהיו דווקא בחלקו האחורי של המגרש ,כי שם מתרחש
הכל".
הגדרות נוספות שהנחו את התכנון היו כניסה מהחזית ולא מהצד,
למרות שהמגרש צר וארוך באופן יחסי ,ויחידת הורים בקומה
נפרדת ,עם מרפסת שצופה אל הגבעה שבגב המגרש .כך נוצרה
סכמה של כניסה דרך "מסדרון" ארוך שמוביל אל החלל הציבורי,
דרך אגף חדרי השינה.
בתכנון החדש הוחלט שפינת האוכל והסלון יפנו אל הנוף
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המטבח הוא לב הבית .הוא מרכז
ההתרחשות ,ממנו ואליו מתנקז הכל

לדבריה ,בתחילה היה נראה שהדבר יהיה בלתי אפשרי,
שהסכמה תיצור בית לא מזמין עם הליכה ארוכה
ומשעממת דרך מסדרון ,עד ההגעה לחלל הפתוח,
הציבורי .אך בסופו של דבר נוצרה תכנית מעניינת
של הליכה במעבר רחב (לא מסדרון סטנדרטי) בעל
תקרה משופעת בגובה של כ 5-מטר ,כאשר משני
הצדדים חולפים על פני אלמנטים מעניינים.
"בתחילה מופיעה נישה עם רהיט שתוכנן למידותיה,
כאשר ברקע טפט פרחוני .בהמשך ישנו מעבר
צר ,הצצה לתוך האזור הפרטי ,כאשר בכל צד אגף
נפרד :בצד אחד שני חדרי בנים עם מקלחת משותפת
ובצד השני שני חדרי בנות ,גם להן תוכננה מקלחת
משותפת .בהמשך ,חריץ צר בקיר המאפשר הצצה
לחדר הטלוויזיה".
חדר הטלוויזיה הוא למעשה חדר שנמצא במרכז
הבית ,בין אזור חדרי השינה לאזור הציבורי אך
מופרד על ידי דלת הזזה שמאפשרת חיבור או
ניתוק משאר חלקי הבית .בצד השני של המעבר
ניצב גרם מדרגות ארוך ,עשוי קונסטרוקציית ברזל
עם מדרכי עץ ,המוביל לקומת הגלריה שמשמשת
ספריה וחדר שינה של ההורים .המדרגות ה"קלות"
מאפשרות הצצה דרכן לכיוון החלל הציבורי עם
החלונות הגדולים לכיוון הגינה ויוצרות משחק מעניין
של אור וצל.
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נישה מעוצבת לצד דלת הכניסה לבית

כדי לחדד את ההתרחשות בקצה ה"מסדרון" כבר מהכניסה
לבית ,רואים במבט הראשוני את שולחן האוכל שמאחוריו
חלון צר וגבוה .הוא ניצב בתוך חלל כפול עם תקרה משופעת
של קורות עץ חשופות ,כאשר השיפוע של התקרה מושך את
המבט לכיוון הגלריה החשופה לעבר חלל הסלון.
המטבח ,שגם הוא פונה כמובן אל הגינה ומחובר באמצעות
דלת זכוכית הישר אל המרפסת ,הוא חלק בלתי נפרד מהחלל
הציבורי והמרכזי של הבית .יחד עם זאת ,הוא מוצנע ומוסתר
מעט מפינת האוכל והסלון .לארוחות יומיומיות ,יושבת
המשפחה לאכול בשולחן האוכל שבמטבח ,ועל שולחן זה
נעשות גם רוב פעילויות המשפחה  -שיעורי בית ,שיחות
ושאר עניינים משפחתיים.
מבחינת החומרים והצבעים  -הבית כולו נעשה בגוונים
בהירים ,הן בחוץ והן בפנים .הרצפה באבן חלילה בהירה,
בחוץ בגימור מוברש ובפנים בגימור מלוטש .התקרה עוטה
קורות עץ חשופות מגוונות בגוון שמנת .בחוץ בגימור אטום
ובפנים בגימור "ווש" .גם המטבח צבוע בצביעה אטומה בגוון
בהיר ,כאשר מדרגות העץ לגלריה עשויות עץ אלון טבעי.
"בחרתי בגג רעפים כדי להישאר נאמנים עד כמה שאפשר
לאופי של הרחוב הקיים ,שברובו עדיין מאכלס בתים ותיקים
עם גגות רעפים אדומים"0 .
פינה באחד מחדרי הרחצה
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המדרגות ה"קלות" מאפשרות
הצצה דרכן לכיוון החלל הציבורי

