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בית בפרברי תל אביב
אדריכלות: היידי ארד

במיקום בצילום: אסף עברון  אביב,  תל  של  מפרבריה  אחד 
בהפרשי  המתאפיין  מאתגר  טופוגרפי 
של  בשטח  מגרש  שוכן  משמעותיים,  גובה 
באחד  מגרשים.  לשני  שחולק  מ”ר  אלף 
 - ילדה  עם  לזוג  פרטי  בית  תוכנן  מחלקיו 
דו  בתים  שני  תכנון  כלל  אשר  מפרויקט  חלק 
איפשרו  הטופוגרפיים  “הנתונים  משפחתיים. 
למפלס  מעל  להתרומם  המגורים  לקומות 
והאוורור  התאורה  למרב  ולהיחשף  הרחוב 
הטבעיים, אשר אינם אופייניים לבניה הצפופה 
מרב  את  מנצלים  הבתים  שבהם  בפרברים, 
זכויות הבניה תוך צמצום מרבי של קווי הבניין 

הצדיים”, מספרת האדריכלית.

מקצה לקצה
 לפי תפיסת התכנון של בית זה, 

 אשר מתפרס על פני מגרש מלבני, 
תמיד תתקיים המשכיות המבט מקצה לקצה
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תמיד  מלבני,  מגרש  על  התפרס  אשר  הבית,  של  התכנון  תפיסת  לפי 
תתקיים המשכיות המבט מקצה לקצה. מעבר למיקום פתחים גדולים 
אח  הטלוויזיה,  מסגרת  כגון   - רבים  אלמנטים  שולבו  החזיתות  בכל 
שלא  במטרה  זאת  אחד.  במישור  שיבלעו  כך   - שונים  אחסון  וארונות 

לעצור את המשכיות הקו. 
מחדר  מופרדים  והמטבח  האוכל  שחדר  כך  מתוכננת  הקרקע  קומת 
שונה  אלו  מאגפים  אחד  בכל  החללית  החוויה  התוצאה:  המגורים. 

לחלוטין.
ביתן  של  היא  והאשליה  חזיתות  בשלוש  מוקפים  והמטבח  האוכל  חדר 
הצללות  עם  מתמודדות  הבית  של  השונות  החזיתות  צמחייה.  מוקף 
הבלטת  ידי  על  נעשה  הטיפול  בקיץ.  הקופחת  השמש  מפני  והגנות 
חלון  אורך  לכל  עץ  מרישי  של  מערכת  דרך  או  דרום  מצד  מרפסות 

המזרחי של המדרגות. 

רצפת פרקט אלון וגוון בהיר בכל הקירות מעניקים תחושה של מרחב ופתיחות זכוכית שקופה בגרם המדרגות העולה לקומה העליונה

עושר ויזואלי נינוח בחלל המגורים
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חדר האוכל המוגבה מפני הרחוב נותן תחושה של ניתוק מוחלט מהסביבה

חדר האוכל והמטבח מוקפים בשלוש חזיתות והאשליה היא של ביתן מוקף צמחייה

תכנון הנוף התבסס על שימוש בצמחייה צפופה המתוכננת להסתיר את הבנייה המקיפה, תוך יצירת נוף פנימי ייחודי לבית. כל אזור 
מוגדר על ידי צמחיה שונה: הכניסה מלווה בעצי במבוק לאורך הגדר מצד אחד, ומצד שני בטראסות עם שיחים רב-שנתיים. השילוב 

בין הטראסות הבנויות והצמחייה יוצר אפקט דרמטי בעליה לכיוון דלת הכניסה. 
חדר האוכל המוגבה מפני הרחוב מוקף ברובו בצמחי תבלין ונותן תחושה של ניתוק מוחלט מהסביבה. הנוף סביב חדר המגורים משולב 

בעצי פרי רבים ומקבל את העומק המקסימלי של המגרש. 
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באשר לעיצוב הפנים - תפיסת המרחב הינה מינימליסטית ביסודה ומתבססת על חיזוק הצד האטום של הקיר המשותף. זאת במטרה 
למקם את רצף חללי השירותים, המעלית והאחסון תוך הבלעתם במישור. בחלל המגורים ממוקם אלמנט הבנוי מגבס ועץ ומאחד את 
הטלוויזיה, האח, ארונות ומדפים שונים. כל זאת בכוונה ליצור אלמנט המשכי בין פנים וחוץ. בעיצוב הפנים ניתן דגש לאלמנטים מסוימים 

אשר בולטים על הרקע הבהיר של המרחב: מיטה מפנקת בחדר הילדה או רהיט לכיור בו משולבות המגבות כחלק מהקומפוזיציה. 
וגוון בהיר בכל הקירות מעניקים תחושה של מרחב ופתיחות. נראה כי  השימוש בחומרים בכל מרחבי הבית אחיד: רצפת פרקט אלון 
הייחוד של התכנון הוא בכך שהתנהל קשר מאוד מדויק בין הבית על חלליו ומרכיביו והנוף שהקיף אותו הן ברמת הקומפוזיציה והן במרכיבי 

הצמחייה שבו. “רק כך ניתן להגיע להמשכיות המבט”, מסכמת האדריכלית. 0 

בעיצוב הפנים ניתן דגש לאלמנטים מסוימים אשר בולטים על הרקע הבהיר של המרחב

ארון אחסון ייחודי בחדר הרחצה


