בית בכפר הרי"ף
אדריכלות :כנרת צידון
צילום :בנימין אדם

מבטים אל הנוף

שילוב בין חומרים ,צורות
וצבעים יצר קו עיצובי המשלב
בית מודרני ,נקי ובעל קווים
ישרים ,אך גם כזה היוצר
חמימות נעימה

בתמונות :הבית מתאפיין בשתי קוביות בקווים ישרים ,כאשר התוספת של חיפוי האבן האפורה מעניק חמימות נדרשת
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יצירה של קשר הדוק בין הפנים לחוץ

ב

מושב כפר הרי"ף ,השוכן על גבול השפלה ומישור החוף
הדרומי ,מצוי בית בשטח של כ 200-מ"ר ,הממוקם על
מגרש בגודל של חצי דונם .בית זה משמש ארבע נפשות ,כאשר
הדרישות מבחינה פונקציונלית היו פשוטות :בקומת הקרקע ישנו
חלל ציבורי הפונה לגינה ,עם מטבח קדמי המחובר לחניה על ידי
מזווה .באופן זה ,מתאפשרת גישה נוחה מכלי הרכב אל הבית.
שני חדרי הילדים כוללים מקלחות פרטיות ופינת מחשב,
הפתוחה לשימוש כל דיירי הבית .בקומה השנייה נמצאת יחידת
הורים נפרדת ,עם מרפסת הפונה אל הנוף" .הקו העיצובי היה
צריך לענות להגדרה של בית מודרני ,נקי ,בעל קווים ישרים ,אך
גם כזה היוצר חמימות ביתית .לקו הזה הגעתי באמצעות שילוב
בין חומרים ,צורות וצבעים" ,מספרת האדריכלית.
מבט אל המטבח .שימוש ניכר בעץ טבעי
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חלל המגורים .הבית מחובר באופן ישיר ובלתי אמצעי
אל הגינה והפטיו שנמצא מול הכניסה

מן החוץ ,מבנה הבית מתאפיין בשתי קוביות בקווים ישרים ,כאשר
התוספת של חיפוי האבן האפורה וקורות העץ שמעל הכניסה יוצרת
את החמימות הנדרשת .מבפנים – תקרה גבוהה ,קירות לבנים ,חלונות
אלומיניום בגוון שחור וריצוף באריחי אבן בגודל של  .80x80אלו הם
אלמנטים נקיים ומודרניים ה"מתחממים" על ידי עיבוד לא מלוטש של
האבן (הברשה בלבד) וריבוי שימוש בעץ טבעי במטבח ,באי שבמרכזו
ובנגרויות של חדרי האמבטיה .אגב ,כל הנגרויות בבית נעשו מאותו
סוג העץ ובאותו גוון ,וזאת במטרה לשמור על מראה נקי ואחיד.
חשיבות רבה ניתנה לרחבת הכניסה של הבית .היה רצון שהיא תהיה
גדולה ומזמינה ,שאפשר יהיה לשהות בה ולא רק לעבור דרכה ,וכך
להיות בחוץ כאשר הילדים משחקים בחזית הבית עם שאר ילדי
השכונה.
"דבר נוסף שאותו חשוב היה ליישם הוא החיבור בין הפנים לחוץ וכן
קשרי הבית-גינה .מכיוון שבעיני זהו הערך החשוב ביותר בתכנון בית
פרטי עם חצר ,מה שמבדיל אותו מכל דירה או בית בעיר" .הבית מחובר
באופן ישיר ובלתי אמצעי אל הגינה והפטיו שנמצא מול הכניסה  -כך
שעם הכניסה לבית חווים באופן מיידי גם את הגינה והמרפסת -כאשר
החוויה הזו מתעצמת מעצם ההפתעה שנוצרת לאחר מבט מהחזית
אל הבית ,שנראה כסגור כלפי הרחוב .סגירות זו מתרחשת בשל מיעוט
חלונות והסתרת חלון המדרגות הגדול על ידי קיר מסך אטום המשמש
חיץ בין הבית לרחוב.
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בעת שנכנסים אל הבית ,נחשפים באופן מיידי
לקירות הזכוכית שמכניסים ומזמינים פנימה את
המרפסת שעוטפת את הבית .הקיר האחורי
חשוף כולו באמצעות דלתות למרפסת ,שמלווה
את היציאה מהסלון ומהפטיו .המרפסת מהווה
חלק בלתי נפרד מהבית ,וזאת באמצעות המשך
של אותו סוג אבן ,כמו בתוך הבית ,אך בגדלים
שונים.
כך ,למרות שהמטבח הוא חזיתי ואינו מחובר
באופן ישיר לגינה ,הפתיחות שמושגת על ידי
קירות רצופים של זכוכית -מעצימה את תחושת
החוץ גם כשנמצאים במטבח או בפינת האוכל.
גם המסדרון שמוביל אל החדרים מלווה בחלונות
ארוכים המשמרים את המבט למרפסת ולגינה,
ולמעשה בכל מקום שנמצאים בבית רואים
וחווים גם את המרחב החיצוני.
הקומה השנייה משמשת חדר השינה של
ההורים .למרות היותה מנותקת מהגינה ,המבט
אליה ממשיך ללוות את העולה במדרגות ,וגם
במרפסת עצמה ממשיך המבט אל הגינה ואל
הנוף הרחוק0 .

פינות ישיבה הנושקות לגינה הצמודה
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