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נוף ביתי

בית במושב הבונים
תכנון: אדריכלית היידי ארד, מעצבות מאיה שינברגר וציפי יעבץ-חן

צילום: שי אפשטיין

בתמונות: חזיתות הבית. פונות אל נוף מרהיב אל הים ואל שמורת הטבע הסמוכה

משקיף אל הים וגובל בשמורת טבע - אלו היו תנאי הפתיחה לתכנון בית זה, המתמסר אל הנוף העוטף אותו 

מגרש מוגבה במושב הבונים, עם נוף מרהיב ועוצר נשימה אל הים, נולד בית שכל-כולו מוקדש לנוף העוטף אותו. לצדו אף משתרעת שמורת ב
טבע – עניין שמשלים את התמונה הפסטורלית. 

המגרש, בשטח של 500- מ”ר, מאכלס בית שנועד למשפחה – זוג ושני בנים בוגרים. “המיקום המרשים של המגרש הוביל לתכנון בית מגורים תוך 
ניצול מקסימלי של המבט לנוף מכל מקום בבית, עד לידי יצירת תחושה של שקיפות מוחלטת”, מספרת האדריכלית. באופן טבעי, מסביב לבית נבנתה 
מרפסת היקפית המשמשת כחלל מעבר בין פנים וחוץ. החזית הקדמית )המזרחית( של הבית אטומה כמעט לגמרי כלפי כביש החוף הסואן. וככל שהבית 

“מתפתח” לכיוון הים, החזית נפתחת לחלוטין לנוף.
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הספרייה נולדה כצורך תכנוני ומשמשת מחיצת הפרדה בין המדרגות לחלל המגורים

השימוש באלמנטים ניידים בחדר המגורים מאפשר תסריטים שונים בחלל 

לדרום,  הצללות  קיימא:  בת  אדריכלות  של  עקרונות  עם  תוכנן  זה  בית 
אוורור מפולש, גופי תאורה חסכוניים, אגירת מי גשמים ושימוש בחומרים 
מקומיים וטבעיים עם עיבוד מינימלי. כך למשל, שימוש במתכת מגולוונת 

בלבד ללא תוספת של צבעים או ציפויים.
שנמצאו  ענקיים(  )סלעים  בבולדרים  שימוש  על  התבסס  הנוף  תכנון 
במגרש, תוך שילובם בחזרה לאחר תום הבניה. אלו תורמים לתחושת 
צמחיה  נבחרה  הסמוכה.  הטבע  ושמורת  המגרש  בין  ההמשכיות 
במהלך  המנשבות  הקשות  הרוחות  בתנאי  עמידה  ברובה,  מקומית 

כמעט כל ימות השנה. 
נוסף.  כנוף  המשמשת  ייחודית  צמחיה  הותאמה  הבית  של  צד  בכל 
מתוכננת  הסמוכה  הטבע  ולשמורת  לים  הפונה  המערבית  החזית  כך, 
 כ”המשך המרחב האקולוגי הקיים” ללא התערבות מלאכותית של שתילה 
ו/או השקיה. חזית זו מגיבה בצורה החזקה ביותר לעונות השנה: האביב – 
פריחה מרהיבה של חרציות, פרגים, בן חרדל מצוי ועוד, קיץ שחון וסלעי 
וחורף של עשבים ורקפות. בחזית הדרומית ממוקם גן ירק המתוכנן לפי 

עקרונות הפרמאקלצ’ר. 
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תפיסת עיצוב הפנים מבוססת על המשכיות המבט לכיוון הים

תפיסת עיצוב פנים מבוססת על המשכיות המבט 
משתלב  בחלל  שמוצב  אלמנט  כל  הים.  לכיוון 
רהיטים  מעט  לא  ולכן  הנוף  של  בקומפוזיציה 
“תפיסת  ציר המבט.  בצדי  חבויים  ו/או  ממוקמים 
בעזרת  אך  ביסודה  מינימליסטית  הינה  המרחב 
אלמנטים ניידים אינה מוותרת על מגוון הפונקציות 
ועשירה  מגוונת  להתנהלות  הדרושים  והאביזרים 
השינה  בחדרי  ניידים  באלמנטים  השימוש  בחלל. 
והמגורים מאפשר תסריטים שונים בחלל ומעשיר 

את המגוון הפונקציונלי של הבית”.
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מבט אל הספרייה ופינת האוכל

הנוף העוטף את הבית מתמזג אל תוך חדר השינה

מאפשרים  המסכים   – המגורים  בחלל  וכך, 
וליצור  במיוחד  נמוכות  קרניים  לחסום 
היום  של  מסוימות  בשעות  רגעית  פרטיות 
המסכים  המעטפת.  בשקיפות  לפגוע  מבלי 
מתוכננים לשלב בעתיד אמנות ולתפקד כמעין 
השינה,  בחדר  ניידות.  יפניות”  “טוקונומות 
מתוכננים  המתקפלים  והטלוויזיה  השולחן 
כך שהם מאפשרים מחד להפוך את המרחב 
לחלל עבודה וצפייה מבלי ליצור חסימה קבועה 

של  המבט לנוף. 
המגורים  חלל  בצדי  הממוקם  נוסף  אלמנט 
תכנוני  כצורך  שנולדה  הספרייה,  הינה 
ומשמשת מחיצת הפרדה בין המדרגות לחלל 
אלמנטים  ידי  על  נתמכת  הספרייה  המגורים. 
הקומפוזיציה  המבנה.  של  קונסטרוקטיביים 
של הספרייה והמדרגות תוכננה כחזית נוספת 

בחלל. 
במיקומו,  הוא  הבית  של  הייחוד  כי  נראה 
יוצר  ובקשר שהוא  בהתפרסות שלו במגרש 
השהייה  פחות:  לא  וחשוב  וחוץ.  פנים  בין 
הקופחת,  מפני השמש  נותנת מחסה  בחלל 
הרוחות והקור בחורף אך מאחדת בין האדם 

וסביבתו. 0 


