בית בנס ציונה
אדריכלות :כנרת צידון
צילום :בנימין אדם

דינמיקה ביתית
בית המדגים שילוב הרמוני בין פנים צבעוני לבין חוץ לבן ,יחד עם
תכנון אדריכלי פשוט ונקי המציע חללים מרווחים ,נעימים ולא
מתוחכמים

ג

ג שטוח ,בית לבן ,נטול פיתוחים מיותרים ועיצובים שלא לצורך ,דגש על
פרקטיות ונוחות ,פתחים רבים וחיבור בלתי אמצעי לגינה הצמודה .אלו היו
בקשותיהם של הלקוחות שפנו לאדריכלית – משפחה בת ארבע נפשות ,ולהם בית
בן  300מ"ר הממוקם על מגרש של דונם.

המטבח הצופה אל הגינה .צבעים הלוכדים את העין
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התכנון האדריכלי התייחס בראש ובראשונה למבנהו של המגרש
– צר וארוך .היה גם רצון לנצל את חזית המגרש וגם את החלק
האחורי – ולכן הבית מוקם במרכזו .כך ,ישנה גינה מערבית
מלפנים וגינה מזרחית מאחור ,כאשר יציאות ופתחים בכל רחבי
הבית אכן יוצרים חיבור לכל אזורי הגינה.
הבית נבנה בצורת האות האנגלית  ,Hכאשר הכניסה היא
במרכז ,מול קיר זכוכית המחבר את הבית לחצר האחורית
ומכניס אור רב פנימה .הכניסה לבית למעשה מחלקת אותו
לשני אגפים .הראשון ,האגף הציבורי ,כולל מטבח הפונה לחזית,
יציאה צדדית למרפסת קטנה ומוצלת וכן סלון אחורי עם יציאה
לחצר המזרחית .מכאן אף גם ישנה יציאה למרפסת המרכזית
שבין שני הגושים .האגף השני כולל את חדרי השינה ,כאשר גם
בחדר הילדים וגם בחדר ההורים ישנו חלון ישיבה נמוך המכניס
את הגינה פנימה.
בקומה השנייה של הבית ממוקמות הפונקציות המשניות,
גם הן בשני אגפים נפרדים ,שביניהם עובר גשר המרחף מעל
חלל המבואה וצופה דרך קיר זכוכית (בגובה של שתי קומות)
אל הגינה האחורית .ממבט דרך החלון נראית היטב גם הגינה
הקדמית .בצד אחד מצויים חדר משחקים ,חדר כושר וקולנוע
ביתי .בצד האחר – חדר העבודה של בעל הבית .כל זאת ,כאשר
לשני האגפים יש מרפסות הפונות אל הגינה.
קשר בדוק ובלתי אמצעי בין חללי הבית לבין החוץ העוטף אותו
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"עיצוב הפנים נעשה בשיתוף פעולה מלא עם בעלי
הבית ,שהכנסת הסגנון והטעם האישי שלהם הוליד
שילוב מעניין של אדריכלות 'לבנה' – מינימלית,
פשוטה ונקייה ,עם חללים מרווחים בקווים ישרים .כל
זאת ,בשילוב שלל צבעים ואוספים מעניינים ,שעליהם
מרמזת מבחוץ דלת הכניסה האדומה ,שעוצבה בסגנון
אנגלי .ובכלל ,הצבעים זכו להתייחסות מיוחדת -
המטבח עשוי פורמייקה צהובה וכסאות פינת האוכל
בריפוד תכלת .לעומתם ,חדרי האמבטיה עוטים
אריחים ירוקים וכתומים.
לצד כל אלו ,התחום האקולוגי בכלל ונושא המיחזור
בפרט היה חשוב לבעלי הבית ולכן קיבל מקום חשוב
למדי בתכנון .כך למשל ,מצויות מערכת מיחזור
וטיהור של המים לטובת ההשקיה ,קומפוסטר
למיחזור האשפה האורגנית וכן מיקום מיוחד לאיסוף
אשפה למיחזור .אפילו בריכת השחייה מופעלת על ידי
מערכת מים ביולוגית ייחודית.

חדר האבטיה  -עוטה על עצמו אריחים כתומים

גרם מדרגות במראה מינימלי ובעיצוב נקי

עיצוב 48

"התכנון הביולוגי-אקולוגי כולו של הגינה תוכנן בתיאום עם אדריכלית הנוף
מירב לפיד ומול חברת עפרה הידרוס ,וזאת על מנת לשלב את המערכת
באופן עיצובי במערך הכולל של תכנון הגינה והבית .כך למשל ,הכניסה
לבית ,שנערכת על גבי גשר עץ מעל בריכת נוי שמשמשת אגן לטיהור המים
האפורים".
כך או אחרת ,הבית מדגים היטב את השילוב ההרמוני בין הפנים הצבעוני לבין
החוץ הלבן .כל זאת לא היה מצליח לולא התכנון האדריכלי הפשוט והנקי,
המציע חללים מרווחים ,נעימים ולא מתוחכמים .חללים אשר מעניקים מקום
לדינמיקה הביתית היומיומית0 .
בתמונות :מבטים אל הגינה .דגש רב על מערכות אקולוגיות ידידותיות לסביבה
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